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iirvore cabalistica da vida tern estado co-

nosco ha 2 mil anos ou mais. Cada era co-

nneceu-a com seus proprios olhos: e este livro e

uma tentativa de amolda-la aos termos do se-

culo 20, a fim de que ela possa florescer no-

vamente,

A arvore da vida e analoga a do Absoluto,

do universo, do homem. Suas raizes penetram

fundo na terra e seus galhos mais altos tocam o

mais alto do ceu.

O homem, ponto de contato entre o ceu e

a terra, e uma imagem de seu Criador. Uma
completa mas irrealizada arvore em miniatura,

mais abaixo dos anjos, cabendo-lhe decidir se

deve subir mais alto escalando os galhos de si

mesmo, obtendo assim o fruto final.

A arvore da vida e um retrato da criacao.

E um diagrama objetivo dos principios que

atuam atraves do universe Criada na forma de

uma arvore analogica ela revela o fluxo das for-

ces que emanam do divino ate o mais baixo dos

mundos e dai ascende em sentido contrario.

Nela estao contidas todas as leis que governam



o universo, bem como sua correlagao. Ela 6

tambem uma visao completa do homem.

O universo relativo paira entre dois polos.

Tudo e nada. Tanto a ponta desse eixo flutuante

pode ser encontrada em nada e tudo, quanta

ambos os polos tornam-se a entrada e a saida

do absoluto que permanece separado da cria-

cao. Aqui temos a realidade por inteiro. Tudo

mais e, para o supremo observador, ilusao —
um drama cosmico organizado e dissolvido num
movimento ciclico de pe$as dentro de pecas,

desde as mais sutis reverberacoes nos mundos

do alto as mais baixas mudangas e torvos mo-

vimentos da mais acossada materialidade.

O Absoluto nao tern contato direto com a

criagao, embora o ser impregne a matriz do uni-

verso, sustentando-o, como o silencio atras de

cada sorn. Sem essa realidade negativa nada

pode vir a existencia, assim como a sombra nao

pode existir sem a luz. Aqui no mundo relativo

movemo-nos entre particulas e ondas, sem que

a maioriasuspeite sequer de que tudo aquilo

que se toca esta sempre desaparecendo, e aquilo

que se ve nao esta de fato ali. A solidez e uma
charada, um estado temporario do nada, conge-

lado provisoriamente numa forma familiar aos

nossos sentidos, e nos proprios nao passamos

de viajantes)neste cenario sempre em mutagao

que chamamos Terra.,

A criacao esta separada de seu criador

tanto ou mais quanto uma producao atual do

Hamlet esta distante de Shakespeare. Embora a

criagao seja sustentada por seu autor e malgra-

do a interpretacao dos atores, a peca permanece

essencialmente como o mestre a concebeu ini-

cialmente. O universo relativo, como nossa ana-

logia da peca, e constituido de protagonistas e

elenco sobre uma serie de cenarios no qual di-

ferentes desempenhos, buscando o equilibrio,

criam e representam os fatos dramaticos que

constituem a evolucao.

As relacoes entre os diferentes atores ou

forcas sao muito precisas, embora eles possam

;
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assumir atitudes diferentes sob condigoes espe-

cificas. Esse conjunto de combinagoes e dispos-

to na arvore da vida de um modo tal que dada

situagao pode ser examinada e seus participan-

tes e respectivas posicoes podem ser revelados,

A arvore i um modelo do universo relati-

vo. £ o modelo do mundo, dentro de um prin-

cipio de ordem ciclico. Toda organizagao ou

organismo e uma imitacao de seu piano basico.

O homem e o primeiro exemplo. Ele e um mi-

crocosmo do macrocosmo. Seu ser e uma repli-

ca exata, em todos os detalhes, do cosmo acima

dele. Na verdade, ele se move no mundo fisico,

e feito de atomos, moleculas e celulas, e ainda

assim ele participa do sutil reinado das formas,

toma parte na criacao consciente e tern acesso

ao divino.

Assim como o homem e uma imagem da

criacao, tambem a criacao e um reflexo do
Criador. Por essa semelhanga tornamo-nos ca-

pazes de entender o que esta abaixo pela ob-

servacao do que esta acima, e aquilo que nao
podemos observar acima pelo exame daquilo

que se encontra abaixo. Atraves da arvore da

vida temos uma associacao objetiva que nos da

a visao interior e o conhecimento do principio

do paralelismo — dos universos superior e in-

ferior, exterior e interior.

Em nosso relato, a origem da arvore da

vida e tragada e em seguida e mostrado o po-

der de sua iluminacaoi e de sua formulagao.,

Seguindo o desenvolvimento de sua concepcao,;

verificamos que os princtpios cosmicos sao apli-

caveis a toda entidade total. Observando suas

caracteristicas percebemos como a arvore retine

numa ordem inteligente todos os aspectos dos

fenomenos, demonstrando-os num quadro refle-

tido, um universo no qual o Criador esta pre-

sente ate no mais denso da materia.
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HIS10RIA

A.

ARVORE DA VIDA

-verdadeira origem da arvore da vida e desconhecida. Ela

esta enraizada por tradicao na cabala, o mais secreto ensina-

mento do judaismo. Todas as religioes tern duas faces. A exterior

toma a forma das palavras e do ritual publico, enquanto a se-

creta e interna, freqiientemente uma instrugao oral que passa de

mestre para discipulo, numa relacao pessoal em que o mestre

sabe o que e quando pode ser transmitido para urn melhor

desenvolvimento do discipulo. Quando esse discipulo se torna

urn mestre, ele, em retribuicao, reparte sua sabedoria e conhe-

cimento com a geracao seguinte. Assim uma tradicao e transmi-

tida integralmente atraves de seculos, sem qualquer manifestacao

no mundo exterior.

O m&odo oral e comum a todas as grandes religioes. Nao

obstante, como todas as instituicoes humanas, ele esta sujeito a

decadencia e a corrup9ao, a tal ponto que de tempos em tempos

na Historia ha uma reformula?ao nos principios objetivos ar-

caicos, adaptando-se a tradi?ao a linguagem e aos costumes da

epoca.

Acredita-se que Abraao, pai da nacao hebraica, recebeu o

ensinamento original de Melquisedec, rei de Salem, que era tam-

13
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bem sacerdote do mais alto Deus. Melquisedec significava "rei

dos justos" ou "meu rei e a retidao", e Salem, antigo nome de

Jerusalem, significava "paz".j!sso pode ser aceito como fato

historico ou como alegoria, uma vez que a Biblia pode ser lida

como um relato publico ou secreto de fatos que sao tornados sob

a forma de parabolas vivas. ..:,-,>

Antes de receber o ensinamento de Melquisedec, Abraao,

depois de longa pesquisa em torno das religioes contemporaneas,

chegou a conclusao de que havia um unico Deus, vivo e invisi-

vel. Apos sua iniciacao, Abraao complementou suas conviccoes

com a descoberta de que da fonte criadora de Deus podiam advir

muitas manifestacoes, e que elas nao deviam servir para se opor

a obra do Criador. Sabendo Abraao que Deus o conhecia, fez

com Ele um pacto, segundo o qual devia transmitir aqueles

conhecimentos. Essa foi a alianca.

Os hebreus guardaram esses ensinamentos por muitas ge-

racoes, embora ocasionalmente os tivessem perdido de vista,

quando sua tradicao foi adulterada por costumes vizinhos ou

crencas passageiras. A essencia, porem, foi periodicamente reno-

vada, como quando Moises arrastou um povo relutante e sub-

misso para fora de um Egito simbolico e literal, a caminho de

um renascimento espiritual. No deserto do Sinai toda uma ge-

racao habituada a escravidao teve de morrer, antes que uma

nova Israel ganhasse seu rumo original.

Sem duvida, um conhecimento objetivojacerca do universo

existiu no tempo de Salomao, o que se deduz do texto biblico

em seu depoimento sobre esse periodo, da construcao do tem-

plo e do candelabra de sete bracos, formuiacoes da arvore da

vida, assim como as colunas Jachin e Boaz, de cada lado do

veu do templo. O diagrama fisico da arvore construido no tem-

plo foi perdido quando o primeiro templo foi destruido e os

judeus levados para o exflio na Babildnia.

Na Babilonia, fatos estranhos aconteceram. Alem da res-

surreicao da tradicao religiosa de Israel, realizada por Ezequiel,

o qual conclamava os judeus a voltarem a Jerusalem, esse res-

ponsavel pelo ensinamento secreto da religiao compreendeu que
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aquela era uma oportunidade unica para um segundo; renasci-
mento da nacao, O hebraico havia deixado de ser a lingua prin-
cipal, sobrepujado pela lingua falada na Babilonia. Ali estava
uma oportunidade para inscrustar no hebraico, antes que ele
se tornasse de novo uma lingua nacional, muitas idems — fa-
zendo com que o vernaculo dos iudeus contivesse mais do que
meros significados. As atuais 22 >tras do alfabeto foram re-
construidas, transformadas dos antigos pictogramas num alfa-
beto mais robusto, conhecido como escrita siria.

Mais tarde, muito depois desse novo hebraico ter sido ado-
tado (embora ele nunca tenha desbancado o aramaico como
"lingua franca" no Oriente Medio), ele se tornou uma lingua sa-
grada e, como o sanscrito, passou a ser usado em assuntos re-
Hgiosos.

Um trabalho em particular revela a construcao filosofica do
alfabeto hebraico. Era o Sefer letsim, atribuido a Abraao mas
provavelmente escrito nos primeiros seculos da era comum. Ne-
le, cada letra era relacionada a um planeta e a um signo do Zo-
diaco. Mutto depois da morte de Abraao foi que o signo da
Libra foi incorporado ao Zodiaco. Outras qualidades eram atri-
buidas a cada letra e o conjunto relacionado com um sistema
de tres pnncipios criadores representados pelo ar, pela agua e
pelo fogo. As varias combinacoes dessas tres forcas fizeram o
umverso e suas funcoes, e diversas disposicoes de letras e seus
respectivos valores numericos mostravam as relacoes entre o
macrocosmo do mundo e o microcosmo do homem. De fontes
gregas, era tambem usada a concepcao pitagorica do triangulo
ou da trindade contendo as dez letras ligadas ao nome de Deus'
Os especialistas discordam quanto a autoria desse diagrama.

O intercambio de conhecimentos entre os sabios de diferen-
tes nacoes e tradicoes nos seculos anteriores a Cristo era mais
comum do que geralmente se supoe. Os homens inteligentes en-
contravam-se e trocavam ideias, enquanto outros lidavam no
campo do comercio e da politica. Os judeus, embora comu-
mente cons^derados como grupo isolado, nao faziam exce?ao a
essa regra. Enquanto Pitagoras viajava pelo Mediterraneo orien-
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tal em busca de conhecimentos, tambem rabinos, embora nem

sempre em busca do mesmo objetivo, procuravam a companhia

de sabios — mesmo os de cultura estranha. No porto de Ale-

xandria os gregos fundaram uraa biblioteca devotada as nove

musas. Nesse primeiro museu da Historia reuniram-se ideias

de todos os recantos do mundo conhecido. A esse eentro nota-

vel, urn dos primeiros Ptolomeus convocou 70 judeus a fim de

que os livros hebraicos, de cujas referencias ele ouvira maravi-

lhas, pudessem ser traduzidos para o grego. Com esses homens

cultos vieram rabinos versados na cabala, a mais profunda ex-

planacao da Biblia. Esses homens provavelmente entraram em

contato com os conhecimentos secretos da filosofia e da re-

ligiao da Grecia e do Egito, e desse contato descobertas mais

vastas foram acrescentadas as diferentes culturas. Ha mais evi-

dencias de ideias intercambiadas com os gregos e uraa tabula

dificil de confirmar e a que atribui as cartas do Tarot, que apa-

receram na Idade Media, uma relacao com os diagramas exis-

tentes nos corredores dos templos egipcios. Essas cartas mos-

tram relaeao maior com os pensamentos grego e hebraico do

que com o simbolismo egipcio, na verdade.

O acrescimo de novas ideias e a reformulatjao de antigas

era tarefa das escolas da cabala. Por seculos, os rabinos mar-

telaram e testaram cada acreseimo, antes de incorpora-lo ao con-

junto da literatura cabalistica. O teste do argumento, ajudado

pelos relampagos da inspiracao, mantiveram o equilibrio neces-

sario ao largo caminho da visao, em meio a floresta densa da

ilusao. Por esse motivo, nao era dado aos homens estudar a

cabala antes da completa maturidade, a fim de evitar que o

vinho do misticismo os embriagasse, tal como as "viagens" por

meio de drogas fazem com os jovens de hoje. O homem deve^

ser temperado pela vida, deve ter estabilidade bastante para

empunhar e dirigir as coisas do coracao, antes que lhe seja

dado acesso as portas do ceu.

Os especialistas afirmam que os primeiros escritos da ca-

bala foram assentados no segundo seculo do calendario judaico,

pelos que presenciaram as discussoes do rabi Simeon ben Yohai.
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Outros estudiosos, no entanto, acreditam que grande parte, se-

nao todos os livros de comentarios Zohar, foi escrita ou com-

pilada por um judeu espanhol do seculo 12, Moses de Leon,

cuja esposa dizia que ela a escreveu para fazer algum dinheiro

que o compensasse da obscuridade de seus trabalhos anteriores

— e porque as pessoas da epoca, como as de hoje, valorizam

as coisas antigas. Mas isso nao importa. Mais importante e que

a cabala surgiu da obscuridade e ja na Espanha medieval temos

— devido a decadencia da escola rabinica da Babilonia — o
diagrama completo da arvore da vida.

Alem de seu efeito no periodo aureo da influencia arabe-

judaica na Espanha, a cabala e suas ideias tiveram poderosa

influencia na cristandade. A Igreja estava carecendo, nessa epo-

ca, de confianca por parte de seu clero, miiito perturbado pelas

ideias que lhe chegavam do Islao e do judaismo, atraves de

suas universidades. Parecia que a fe nao era o bastante. Ajuda-

do por outros, Tomas de Aquino, doutor da Igreja, encontrou

a solucao em seu estudo do judaismo, combinando os traba-

lhos cabalisticos de Dionisio o Areopagita com o pensamento

de Aristoteles. A partir dai ele pode formular tod a uma teo-

logia que depois seria incorporada aos ensinamentos da Igreja.

Ao contrario dos cristaos platonicos, Aquino trouxe para o uni-

verso mundano o abstrato, relacionando Deus e as influencias

angelicas ao mundo dos elementos, das plantas, dos animais, dos

homens, atraves da arvore da vida. Desse conceito cabalistico

vieram as nove ordens da hierarquia da Igreja. Ate os cons-

trutores das grandes catedrais foram influenciados. Erigidas por

pedreiros que se baseavam no templo de Salomao, o lado oeste

de cada igreja possuia duas torres representando as colunas ge-

meas de cada lado do veu do templo. Aqui estavam as duas

outras colunas da arvore da vida, os aspectos masculino e fe-

minine, as forces passivas e ativas, fluindo do ceu. Chamadas,

na catedral de Chartres, as torres do Sol e da Lua, a ideia e

repetida nos seculos posteriores, embora sua origem fosse esque-

cida. Outro conceito e a Santissima Trindade, com o Pai, o Filho
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e o Espirito Santo, com a boda cabalistica representada pela

rosacea da submissao.

Durante o Renascimento, a cabala e a arvore da vida eram

conhecidas de rauitos estudiosos. O Zohar, com seu complexo de

estudos sobre a Biblia, os anjos, a natureza do homem e outros

assuntos correlates, foi impresso e dele tomaram conhecimento

aqueles estudiosos, em parte porque aqueles ensinamentos eram

relacionados com o mundo bizantino, em parte porque etes es-

tavam ligados a magia. Essa aplicagao da cabala trouxe muitas

discordancias, inclusive entre os proprios judeus, uma vez que

gerou uma espeeie de psicose de massa e movimentos em co-

munidades judias do Norte da Europa, as quais desesperada-

mente precisavam de urn estimulo para enfrentar sucessivas

ondas de persegui^ao.

Esse lado magico, comumente sujeito a confusas interpre-

tacoes ou so parcialmente compreendido, fascinou e afugentou

homens que, atraves dos tempos, tiveram contato com a cabala.

Para o verdadeiro estudioso e filosofo, ele era uma escada di-

reta para o ecu, um metodo de estudo, a base de urn codigo

de retidao e um ponto de referenda atraves do qual era possi-

vel relacionar a ciencia e a religiao contemporaneas.] Para o

charlatao e para o que aspirava ao papel de messias profissional.,

era uma arma miraculosa para assustar, prender e fascinar in-

dividuos e grupos. Como a tecnologia do seculo 20, esse as-

pecto da cabala podia trabalhar a favor ou contra o homem,

libertando-o do trabalho brutal ou destruindo sua alma e seu

corpo. Num extremo, cabalistas discutem a natureza do uni-

verso com Pico della Mirandola, briihante luminar da corte

florentina dos Medici, no outro extremo amuletos cabalisticos

sao vendidos como breves contra os maus espiritos e o mau-olha-

do. O cabalismo popular chegou ao seu auge nos seculos 17 e

18, com um excesso de messias e misticos, os quais, com ex-

cegao de um, desapontaram seus seguidores. Esse unico santo,

Israel Baal-Shem, um mistico natural, foi o foco do movimento

de ressurreigao judaica chamado hassidismo, que floresce at6

hoje. No enlanto, muito desse cabalismo baseou-se em visoes e

19



milagres, e enquanto o judaismo recebia o impeto necessario,

o movimento relacionou-se mais com a revitalizagao paralela

da cristandade do que com a filosofia. O hassidismo prosperou,

embora nao sem resistSncia por parte dos rabinos ortodoxos, ate

a excomunhao de Baal-Shem. Esse grande impeto de energia

perdeu, entao, sua forga inicial e tornou-se formal e institu-

cionalizado pelo costume, em troca da conviccao espontanea ini-

cial As chamadas praticas cabalisticas continuaram a existir,

no entanto, a ponto de existirem ainda nos imigrantes judeus

do seculo 19 que vinham da Europa Oriental.

Essa degeneracao do cabalismo exterior nao impediu, po-

rem, que os judeus e os gentios continuassem em sua busca. O
trabalho era levado avante, onde quer que a cabala e a arvore

da vida fossem inteligentemente estudadas. Muito desse esfor-

go era emprendido por estudiosos, um punhado de pesquisa-

dores, detetives intelectuais com um traco de esperanga na so-

lugao do misterio. Muitos livros surgiram, muitas ideias foram

desenvolvidas, mas nada como havia ocorrido na Idade Media

e mesmo antes. O seculo 17 produziu muita contribuigao es-

peculativa mas no seculo 19 as cientias comegaram a interessar

os pensadores muito mais do que o misticismo.

No seculo 19, no Ocidente, varios movimentos semi-religio-

sos, compostos de pessoas desiludidas com o materialismo ou

com suas antigas religioes, desenvolveram-se. Esses grupos tam-

bem incluiam judeus que sentiam que o judaismo ortodoxo nao

satisfazia a suas necessidades filosoficas. As discussoes rabinicas

haviam-se tornado mero aprendizado de argumentacao. Nao ha-

via mais sabedoria espontanea, compreensao ou real interesse

pelo significado intimo do judaismo, principalmente quando a

inteligencia judia deixava-se envolver com ideias de sionismo.

Aos poucos, o objetivo de Jerusalem passou do espiritual para

o pratico, e a politica tomou conta de todas as polemicas. Sion,

o fio da meada no exilio, transformou-se do desejo humano de

reeonquistar o eden no restabelecimento de uma nagao terrena

na Palestina.

Atualmente o judaismo, como todas as religioes formais,

perde terreno nas geracoes mais jovens. Isso nao quer dizer, no

entanto, que nossa epoca e anti-religiosa. Longe disso. Muitos

dos jovens estao seriamente interessados em uma resposta no

mundo complexo e conflitivo em que vivem. Muita gente esta,

nesse momento, envolvida numa busca atraves do uso de drogas,

enquanto outros se incorporam a grupos esotericos que estu-

dam os mais diversos sistemas e metodos. Muitas dessas or-

ganizacoes apoiam-se em ideias do Oriente, as quais parecem

estranhas ao temperamento ocidental, o que freqlientemente di-

vide o homem e cria eonflito espiritual. Nao se podem mis-

turar tradigoes e temperamento cultural tao facilmente. Toda fi-

losofia, toda religiao, sao peculiares ao lugar onde surgiram.

O hippie ingles em Katmandu nao esta apenas a meio caminho

entre o Oriente e o Ocidente mas tambem entre os velhos tem-

pos e os dias atuais. Aqui jaz uma armadilha perigosa, na qual

caem tantas pessoas sinceras. No Ocidente temos nossas tradi-

coes proprias, tao antigas quanto as orientals e como elas ex-

perimentadas ha muito. O cabalismo e uma delas, parte integral

da tradicao judaico-greco-crista da Europa.

Esse e o nosso resume A arvore da vida, como o nome

indica, diz respeito a palavra viva. Ela existe agora, no seculo

20, tal como na eternidade. Nossa tarefa e transcrever a arvore

em linguagem moderna, de tal modo que ela se tome manifesta

para nos e para os outros. A menos que o cimo Sefira de Kether

tenha conexao com a base Sefira de Malcut, a arvore da vida

esta incompleta — e o ceu nao pode encontrar a Terra.

- -i y--

,
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EXISTENOA NEGATIVA

•

IIA um universo absoluto e um imiverso relativo. Entre eles

paira o veu da existencia negativa. O absoluto esta alem ate da

liernidade. Ele e sem tempo, sem forma, sem substancia — alem
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da existencia. E nada e e tudo. Nao conhece mudanca e no en-

tanto nao e imutavel — ele apenas e.
)

O universe relativo e a manifestacao da Criacao, o desen-

volvimento de um impulso divino, urn vasto canteiro vindo ate a

flor, entao fruto que amadurece e morre, e retoraa seu curso

pronto para nascer outra vez.

Dentro desse grande complexo, tudo tem seu tempo e lugar,

e embora algumas caracteristicas e funcoes aparecam em esca-

ias e modelos diferentes, cada uma delas compoe um todo,

como nosso Sol compoe o esquema da Via Lactea, e uma ce-

lula hepatica se relaciona com nosso organismo todo. Super-

ficialmente, as substantias do universo parecem semelhantes,

mas a agua do mar, por exemplo, nao e como a de um lago,

nem pode acolher o mesmo tipo de vida. E a posicao relativa

que altera sua funcao. Uma molecula de agua, para continuar

com o exemplo, pode conhecer diversos estados. Primeiro, como

vapor, ela compoe uma nuvem. Depois, como uma gota de agua,

ela e absorvida na poeira e vai alimentar uma planta. Por al-

gum tempo ela se fixara numa estrutura organic a, parte do suco

de uma fruta que sera absorvtdo por um animal. Na corrente

sanguinea desse animal ela permanecera ate que o homem o abata

e coma. E eis que a molecula passa por mil diferentes experien-

cias no corpo do homem, ate que seja eliminada. Atraves de um

pereurso tao longo ela conheceu processos quimicos, mecani-

cos e organicos, antes de ser liberada em algum rio, onde fi-

cara juntamente com milhoes de moleculas semelhantes, ate que

todas voltem ao mar. Alguns s£culos se passarao at6 que ela

seja levada a superficie das aguas e evapore novamente, ga-

nhando a antiga forma de nuvem. Assim e o mundo relativo,

em miniatura.

7

No universo relativo tudo e uma questao de tempo e po-

sicao. O Sol e um jovem que amadurece, em comparacao com a

maior parte das estrelas, e a Terra e ainda adolescente, com

os primeiros pelos verdes em seu rosto jovem. A humanidade,

dado seu comportamento, esta ainda na infancia *- a julgar por

suas birras periodicas e pelo costume de quebrar seus brinque-
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dos! Tudo e relativo, eada nivel se acomodando no de cima e

contendo o de baixo, o conjunto se ajustando num grande mo-

saico que vai da mais alta e poderosa energia,/ate a mais baixa e

densa forma dos elementos. Aqui nos temos o cume da arvore

da vida, Kether — a coroa — e a base, Malcut — o reino.

A arvore da vida explica o universo relativo em todos os

seus niveis. fi o seu padrao arquetipipo. Acima e alem de

Kether, no entanto — a coroa cdncava, atraves da qual o

Criador se manifesta — jaz a imanifesta existencia negativa.

A existencia negativa e a zona intermediaria entre a ca-

bega de Deus e sua criacao. £ a pausa antes da musica, o

silencio entre cada nota, a tela em branco antes de cada qua-

dro e o espaco vazio pronto para ser preenchido.Sem essa nao-

existente existencia nada pode ter sua essencia.\E o vazio, mas,

Tem ele e seu potencial o universo relativo nao poderia se ma-

nifestar. '

A existencia negativa esta presente em todos os niveis

da criacao. Ela t'ica alem do espaco e do tempo. Sem ela nao

poderia haver galaxias ou homens. Ela contem, como o espaco

de um quarto, o vazio em que vivemos. O vazio e o fundo imo-

vel sobre o qual o tempo se move. A existencia negativa pos-

sibilita ao homem ser o que ele e. Espelho dos espelhos, a

existencia negativa permite, atraves de sua nao-interferencia, o

mais nitido reflexo da criacao.

O veu mais proximo do universo relativo e Ain Soph Aur

— a luz sem tempo — , isto e, aquele que esta em toda parte

e penetra ate a materia mais espessa, como certos raios cos-

micos que passam atraves de nosso planeta como a luz passa

atraves de uma j anela de vidro.

Ao segundo veu, do qual sabemos ainda menos, e Ain Soph

o sem limites. Esse e o primeiro degrau para a manifestacao

do Criador. B o ponto onde Ain, o vazio final, comeca a

sair do nada para o sem limite, ou infinite, onde ha algo que

e sem fim.

Alem disso ha coisa alguma e ainda alem ha o Absolute

Esses tres estagios constituem um estado condensado, crista-
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lizado fora do ser que penetra o conjunto do todo; urn ponto

no centro de uma esfera nao-circunferencial. Essa destila$ao,

esse ponto, nao conhece dimensao, seja no tempo, seja no es-

pago, embora contenha todos os mundos, do mais alto ao mais

baixo, os gases interestelares, as galaxias, as estrelas, os planetas,

a vida org&nica, o homem, os orgaos, as celulas, as moleculas,

os atomos e o mundo subatomico — onde a materia cessa de

ser solida e torna-se pura energia, antes de surgir urn nada ilu-

sorio de novo.

Esse traco que tudo inclui e chamado primeira coroa, a

primeira indicagao do Absoluto, talvez melhor conhecido como
Eu Sou, o primeiro dos muitos nomes de Deus.

Dessa alta coroa fluem todos os seres que foram, sao ou

serao. Na existencia negativa jazem miriades de possibilidades.

O homem ve apenas uma fina segao dessa dimensao sempre

presente. Nele estao todos setts filhos, e os filhos de seus filhos.

De Adao vieram todos os homens. Teria Abraao compreendido

o total significado de sua semente, seu potencial de nagao? Nin-

guem, exeeto talvez o mais sabio, pode perceber que vive nele

um mundo inteiro, o qual esta presente em forma negativa, pron-

to para se manifestar amanha ou dentro de um milhao de anos.

Essa e a existencia negativa, que esta e nao esta ali, a_

qual por sua propria natureza e a mais proxima de nos, e no

entanto e a mais dificil de ser percebida. Aqui o Absoluto esta

separado de sua criagao, apesar de permanecer sempre pre-

sente dentro dela.
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I

O RELAMPAGO

A.estrutura da arvore da vida e baseada em emanacoes que

fluem da primeira coroa. Apos o inipeto inicial da criacao, uma

sequencia se desdobra a partir da primeira Sefira (ou envol-

tdrio) atraves de oito estagios para se dissolver na decima

Sefira, conhecida como Malcut, ou o reino, na parte inferior

da coluna central.

Esse primeiro desenvolvimento deve ser semelhante a uma

oitava musical, do do ao d6, cada nota preenchendo uma fun-

cao peculiar, como as emanacoes intermediarias entre energia

e materia, como o que foi expresso pelas colunas da direita e

da esquerda da arvore da vida.

Essa progressao e conhecida como o relampago, o qual zi-

guezagueia arvore abaixo. Comecando por Kether — a coroa, ele

flui para Hochma — sabedoria, onde se manifesta com uma

dinamica potente no alto da coluna encimada por Abba, o pai

cosmico, o principio masculine Ele entao atravessa o Binah —
compreensao, o qual, como Aima, a mae cosmica, encima a

coluna feminina. As colunas passiva e ativa sao tambem cha-

madas os pilares da severidade e da misericordia, sendo a ultima

masculina. Aqui, a trindade da criagao comeca a funcionar, co-
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mo a energia divina, fora de seu perfeito equilibrio, tenta en-

contrar seu nivel e se dissolve novamente. O fluxo das emana-

coes, nao reduzido em sua natureza essencial, embora transfor-

mado em outra ordem, atravessa a coluna central de equilibrio

e passa para a Sefira Hesed, ou misericordia. Aqui o poder,

tendo sido recebido na coluna ativa novamente, assume a qu ali-

dade dinamica e expansiva desse estagio, antes de evolar para

Gevura, ou julgamento, na quinta estacao. Aqui a forca e tes-

tada, calculada e ajustada, antes de ser transmitida para Te-

pheret, a Sefira vital, no pilar medio da arvore. Nesse mo-

mento ha um ponto critico de equilibrio. Tepheret, ou beleza,

tern uma relaeao especial com Kether, a coroa, pela conexao

com o eixo da coluna central. A unica coisa que separa Te-

pheret de Kether, a coroa, e uma Sefira invisivel conhecida como
Daat, ou conhecimento, que atua apenas em conduces parti-

culares. Em Tepheret uma imagem e mantida, um espelho de

Kether, porem operando em pequena escala. As emanacdes sao

passadas entao a ativa Sefira Netzah, ou eternidade. Esse e o

ponto onde as funcoes ativas repetem-se continuamente para

manter o nivel de energia. Desse transformador a emanacao atra-

vessa o Hod — o esplendor. Isso pode tambem ser traduzido

da raiz hebraica como reverberagao, o que e talvez uma me-

lhor descricao da fungao de Hod, cujo trabalho e colher e

passar a informacao. A partir dai a emanacao toca novamente

a coluna central e se concentra em Yesod, ou a fundacao. Aqui

eles sao novamente refletidos, mas obscuramente, um reflexo de

um reflexo, embora ainda bastante fortes para produzirem in-

tensas projegoes — mas apenas projecoes. Diretamente abaixo,

a ultima Sefira, Malcut — o reino. Ali estao aeurnuladas todas

as energias, ativas e passivas, e todo o processo recebido do Se-

firot superior. Esse e o do solucionado da oitava completa.

O Sefirot na arvore deve ser encarado como um sistema

de funcoes num circuito atraves do qual flui a corrente divina.

Cada funcao cria nao apenas um t'enomeno mas transforma to-

dos os subcircuitos adjacentes. Todo Sefirot pode mudar a di-

re?ao do fluxo, criando variados campos e agoes. A forca pode

ser dirigida para cima e para baixo em todo Sefirot e com isso

modificar os eventos, enquanto a corrente retorna ao curso, atra-

ves da terra de Malcut.

Um exemplo do relampago passando atraves da arvore pode

ser encontrado no processo de escrever um livro. Kether e a

coroa, o principio criativo. A ideia e concebida em Hochma.

Como uma visao, ela pode ser muito poderosa, a semente de um
grande romance, mas em Hochma e meramente uma ideia, po-

derosa mas informe. Por um longo periodo ela come?ara a ser

formulada em Binah. Sera melhor como uma peca ou como um
filme? Talvez melhor como um conto, curto e objetivo? O tem-

po e o principio da receptiva e alta Sefira de Binah dao-lhe for-

ma de livro, digamos, de tamanho medio, dedicado a uma si-

vua^ao particular, no qual certos personagens serao incluidos.

Nesse estagio ele pode permanecer por alguns anos, na mente do

escritor, o qual talvez nunca chegue a escreve-lo. Mas um dia

ele ganha corpo, numa entidade definida. £ Daat, conheci-

mento. Dai em diante sera um processo completamente novo,

chamado por alguns escritores de "bolacao". Ao periodo de

incuba?ao segue-se o Hesedico, ou de gestacao, com caracteris-

ticas de crescimento e expansao. As situates se desenvolvem,

fragmentos de dialogos aparecem na consciencia do escritor, per-

sonagens comecam a se desenvolver, toda a historia comega a

se completar e fazer sentido. Nesse ponto Hesed da operacao e

que o escritor atira-se ao trabalho ou perde, por pura dissi-

pagao mental, ideias que borbulham dentro dele. Ele comeca a

escrever um esbogo, organizando as forcas criativas presentes

em seu espirito. Contudo, ele precisa julgar e orientar (funcao

de Gevura) o material que Hesed ihe fornece, uma vez que ele

e quase excessivo. Aos poucos, o livro comeca a ganhar forma:

a essencia, ou Tepheret, comeca a se manifestar. Talvez seja o

mais importante trabalho de sua epoca, a destilagao da experien-

cia de toda uma vida, talvez se trate apenas de um humilde livro

didatico, mas seja como for ele trara sua propria marca re-

gistrada, sua qualidade particular. B assim que nos distingui-

mos um Tolstoi de um Hemingway. Em Tepheret, a sintese da
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forma e da energia esta centrada na coluna do meip, e aqui

esta a razao pela qual essa Sefira e conhecida como beleza.

De qualquer maneira, a esta altura o livro ainda nao estara vi-

sivel, estando ainda em grande parte na mente do escritor. Ele

tern ainda que compo-lo em seu todo, ou a obra sera mais uma

obra-prima nao escrita. Netzah, ou eternidade, cumprira essa

parte da tarefa. As forces vitais do corpo, controladas por Hod,

os processos voluntaries, farao com que a pena se mova sobre

o papel. Netzah sabe sua tarefa instintivamente, enquanto Hod,

treinado com reflexos mentais e fisicos, enfoca os conhecimen-

tos adquiridos, ou a linguagem, no que serao sentencas com-

preensiveis. Yesod, ou a fundacao, que e um amalgama de

tudo o que ja passou, organiza a operacao de um modo bem

pessoal, retendo o que ja foi escrito e mantendo uma memoria

do conjunto, para efeito de consulta e referenda. Malcut e o

corpo e o livro em si, a verdadeira manifestagao fisica no mun-

do. O ceu encontrou a Terra.

,

Nesse resumo demos uma nocao do relampago, conforme

ele e descrito na arvore da vida do horn em. Todo o processo

criador no universo segue o mesmo padrao, embora em termos

de seu nivel respectivo.

A ARVORE E HOMEM

D iz-se da arvore que ela se relaciona com todo o ser ou

organizacao completos. Como ela diz respeito ao homem, entao?

£ importante que cada um verifique por si mesmo, diretamente,

com sua propria experiencia, ou o assunto se torna mera apren-

dizagem.

Velhas gravuras superpoem uma figura de homem de bra-

cos levantados sobre a arvore da vida, com a coluna da passi-

vidade a sua direita. Isso serve para diferencar o microcosm

o

da arvore da vida macrocosmica, a qual tern o Sefirot da es-

querda para a direita. Desse modo, o microcosmo forma um re-

lacionamento espelhado com. o universo.

Nesses diagramas, o Sefirot esta frequentemente rela-

cionado com partes do corpo: Tepheret e o coracao, ou o plexo

solar, Hesed e o brago esquerdo, Gevura e o forte braco di-

reito, Yesod sao os orgaos genitals, com Netzah e Hod como

pern as que se firmam no reino de Malcut ou os elementos. Binah

e Hochma sao algumas vezes colocados em ambos os lados da

cabeca, e em outros diagramas nas palmas das maos levan-

tadas, com Kether, a coroa, no alto, sobre a cabega.

C_9

CX3 „

32 33



A ARVORE DO HOMEM

Minhas simpatias pessoais, entretanto, vao para a escola

que coloca todo o corpo fisico em Malcut, com seu processo de

circulagao vital na triade Netzah-Hod-Malcut, com Sefira c Yesod

agindo como uma superficie refletora da consciencia, em seu

centro.

Comecando em Kether como o desconhecido potencial do

homem, encontramos o relampago e seu caminho ziguezaguean-

te atraves do homem.

Em Hochma ;:— sabedoria, encontramos a funcao do intelec-

to profundoTJEssa 6 a parte mais profunda da mente, o mais

"altoTemto intelectual do qual emerge o pensamento silencioso.

Dessa area poderosa surgem as ideias e observacoes mais pro-

fundas. Esse centro ve com o olho sutil da iluminacao, e fala

sem usar palavras, como sabedoria. Essa area tern uma quali-

dade quase divina e de fato ela tern uma conexao direta com o

mundo divino. A originalidade e sua grande caracteristica e na

grande maioria dos homens ela e ouvida pela consciencia muitas

vezes durante a vida. Diz-se que a epilepsia, a doenca divina,

e o estado produzido quando alguem, a certa altura, tern um

excesso de Hochma e mergulha na treva quando seu organismo

nao suporta a sobrecarga de luz. Em casos raros isso e mani-

festado como uma explosao de genialidade ou os passos finais

para a iluminacao. /*

Para contrabalancar, a coluna passiva e Binah — o in-

telecto exterior e a compreensao. Como o nome diz, essa Sefira

sustenta e recebe. E feminina e atua como uma formulacao ao

estimulo ativo vindo atraves da arvore, procedente do Hochma,

descendo o caminho de Kether. Ela transfer in a, pela inteligen-

cia receptiva, as comunicacoes em principios compreensiveis.

Esse processamento e um tanto longo, podendo durar muitos

anos. Einstein dizia ter percebido certas ideias num momento,

mas ter gasto um longo periodo trabalhando nelas para orga-

niza-las em sua concepcao original. Esse fator tempo e uma qua-

|

lidade de Binah. IJAlem de receber de cima, Binah tambem reage

ao fluxo procedente de baixo. A experiencia do mundo exterior

acumulada em Binah, como conhecimento e fatos observados
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muitas vezes, e vista em termos de uma percepcao geral. "Sem-

pre acontece assim", diz o intelecto exterior. Tornado de urn

ponto de vista construtivo, isso e util no que se refere ao gran-

de proposito, mas usado impensadamente constitui-se numa con-

cepcao muito generalizada e conservadora. Aqui podemos ver

quanto a enfase num dos lados da arvore, ou em outro, re-

sulta num enfoque reacionario na coluna passiva, como pode

resultar num enfoque revolucionario na coluna ativa. Em ne-

nhum deles ha equilibrio: o enfoque deve ser efetivado no pilar

medio da eqliidistancia. Binah, nesses casos, atua como um con-

trapeso de Hochma, e vice-versa. Isso ocorre sempre na arvore,

cada lado corrigindo o outro. Binah e o pensamento reflexivo e

se opoe a inspiracao. E metodo, o estabelecimento de principios,

a visao demorada e a apreciacao dos padroes e processos cos-

micos. Vemos esses dois Sefirot superiores trabalhando em

velhos sabios e freqiientemente em nossa propria profundidade.

Em termos cosmicos, eles sao nosso pai e nossa mae, em ter-

mos fisicos, psicologicos e espirituais.

Hesed e emocao profunda, a qualidade de devocao obser-

vada no trabalho de uma vida, a profunda experiencia as vezes

encontrada num caso de amor ou a sensagao obtida num ins-

tante de profunda religiosidade. Essa Sefira representa para o

homem uma necessidade criadora poderosa, o tipo de forqa que

pode fazer um povo desenvolver um continente, dedicando tem-

po e dinheiro a boas obras, proporcionando cuidados a uma

familia miseravel, ou eoncedendo atencao consciente a elabora-

cao de uma obra de arte. £ a grande fonte de emocao, a cor-

rente de aguas profundas que um homem pode drenar em seu

beneficio, quando as emocoes ordinarias sao inadequadas. £ ai

que se origina a magnanimidade e de onde crescem os senti-

J

\

mentos mais altos.

Hesed e, no homem, uma outra voz profunda. Nao e o ele-

vado julgamento de Gevura — seu complemento emocional

exterior na arvore. Hesed possui a qualidade da miseric6rdia e

da generosidade;! no entanto, excessivamente valorizada, ela pode

,

produzir um diluvio de sentimentos, um amor torrencial, um des-

pota benigno que ve os proprios excessos como um direito, to-

lerando tudo. Nesse estado de descontrole um homem pode dis-

sipar sua forca e sua saude em indulgencias, permitindo que

sua perda de Gevura o conduza a um total laissez-faire. Pouco

menos extremada e a posicao do intelectual centrado em Hesed,

o qual assume uma atitude excessivamente liberal. Ele citara\

montado numa segura posigao material em Hesed, ideias sobre a

liberdade universal e a fraternidade humana, enquanto sieus

companheiros menos afortunados sao oprimidos por criminosos

que tiram vantagens de sua complacencia. ^
Gevura — emocao externa — e o contrapeso nesse par

emocional de opostos. Sua fumjao, definida tradicionalmente co-

mo severidade, e julgar, de momento a momento, como se faz

em assuntos do cotidiano. Gevura devia ser imparcial mas em
homem algum ela atua assim. Ela tern de ser criada a partir

do equilibrio entre os lados positive e negativo da arvore. Esse

desejo de equilibrio e visto na criacao, com todas as palavras.

Ele e tambem expresso no nome tradicional do pilar medio de

clemencia, o qual esta entre as colunas da severidade e da mi-

sericordia.

Com Gevura pode advir o entendimento passive Ele re-

cebe as emanacSes de Binah, acima, e juntamente com sua pro-

pria compreensao forma um julgamento, que, de acordo com a

filosofia desenvolvida ou aceita por Binah, pode ir do ortodoxo

ao excentrico. Ate um anarquista tern seu Binah e faz dele

seu ponto de referenda para um julgamento. £ preciso observar

uma discussao politica apaixonada para ver Binah e Gevura cm

acao^

Em suas relacoes com Hesed, Gevura trabalha corretamente

como o aspecto feminino. Como Binah, Gevura reage tambem

ao mundo externo. Quando um homem encontra alguem pela

primeira vez, e possivel ouvir seu Gevura, uma critica silenciosa

a respeito de tudo do outro. Atras disso esta talvez seu Hesed

perdoado, enquanto acima um Binah freqiientemente conven-

cional forma o pano de fundo para as opinioes. Claro que essas

sao reacoes muito mundanas mas para quase todos nos elas sao
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as unicas que podemos identificar como partes diferentes de

nossa mente.

A Gevura descontrolada, isto e, sem o elemento compen-

sador da magnanimidade proveniente de Hesed, torna-se sem

duvida agressiva, em lugar de agudamente receptiva. Sem con-

trole ela pode tornar um homem um hipocrita, um discipli-

nador, ou um militante cruel. Essa e a Sefira do sim ou do

nao, como servidor excelente, como senhor perigoso e inflexivel.

Em termos de negocios humanos, e a instituieao que decide, sob

a lei — Binah — , o que e certo e o que e errado. Nas reformas

sociais e a forca que elimina a corrupcao e a hipocrisia. No
nivel individual, Gevura destroi a mentira e a doen^a — funcao

vital em todo organismo e em toda mente. A Gevura superali-

vada fala pela Inquisicao e pelo macartismo, enquanlo o passivo

Hesed advoga a liberdade ilimitada em qualquer campo, no

eeonomico, no social, no etico e no artfstico. Aqui mais uma
vez emerge o indispensavel principio da reconciliacao, perso-

nificado pelo pilar medio, tambem conhecido como a coluna da

docura.

Tepheret",— beleza — e o foco da natureza essencial do

homem. Ele fica na coluna central, o eixo da consciencia que

flui atraves do Kether para Malcut. No homem, a altura em
que ele e centrado determina o nivel do seu ser, e enquanto

as duas colunas de cada lado dirigem as funcoes, a coluna do

equilibrio mostra quern ele e.

A natureza essencial de alguem e aquela com a qual esse

alguem nasce. Ela e sua ainda que ela participe dos dominios

de cima ou dos reinados de baixo. Tepheret tern sido descrito

como um Kether em baixo nivel, ou, em termos biblicos, como

um homem a imagem de Deus. Tepheret e o que ha de mais

real num individuo. Aqui, no foco de oito caminhos, esta com-

preendida a sintese de Tepheret. Conhecido tradicionalmente

como a cadeira de julgamento, ele tern acesso a todo o Sefirot,

exceto Malcut — o reino — ou no homem, seu corpo. Por

isso a natureza essencial do homem nao pode ser vista no mun-

do fisico, embora seu carater possa ser deduzido de suas acoes.
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Tepheret, beleza, ou a natureza essencial do homem, e sua

consciencia de si proprio. jile^ sabe a respeito de si, embora

possa esquecer-se de quase tudo, tao envolvido se encontra

em sua atividade. £ o vigia,;em momento de grande perigo. fi

o observador que observa sem olhos, cuja lucidez testemunha

o momento com estranha clarividencia. Isso 6 o que voce e, um

reflexo do Eu Sou. .^

Tepheret e chamado beleza e nao sem razao. B o ponto de

equilibrio, o centro perfeito simetrico da arvore da vida. Se voce*

deseja examinar algum organismo completo, coloque-o na lami-

na do Tepheret e a arvore agira como um microscopic Usando

esse cristal essencial, todos os aspectos encontrarao seu lugar

na arvore, cada Sefira mostrando, atraves de seu principio e

funcao, a estrutura e a organizacao daquilo que voce esta exa-

minando..

No homem, sua natureza essencial e a chave. "Conhece-te

a ti mesmo", dizem todos os filosofos. Em Tepheret esta esse

eu, a meio caminho entre o ceu e a Terra. Incrustado no corpo

por algum tempo, ele participa dos mundos superiores e infe-

riores, trazendo o divino ate a materia, elevando a materia ate

as alturas do espirito. Tepheret e a conexao do visivel com o

invisivel.) Quando voce encontra alguem que nao ve ha 20

anos, sua aparencia fisica parece ter mudado basicamente desde

os tempos de escola mas mesmo assim
t
e possivel reconhece-lo

sem sombra de duvida. E o conjunto? Sao os olhos? Nao, e

alguma coisa mais, algo muito pessoal nele e mesmo depois

de 80 anos exclusivamente dele. £ a natureza essencial bri-

lhando no homem. f ..
- P

' rW
Essa Sefira tern um lugar especial. £ um ponto do qual

as coisas fluem em todas as direcoes e para o qual fluem de

todos. os lados. Mais importante que isso e a criatura, uma vez

que Kether) pode existir sem o resto do Sefirot. Sem Tepheret

ou a natureza essencial do homem, o corpo de Malcut seria

um automato sem alma, um mere sisterna de materia inanima-

da, sem qualquer possibilidade de evolu?ao. Tepheret, portan-

to, e o no gordio do progresso; cada licao aprendida e soma-
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da na cadeira de julgamento, aumentando vagarosamente seu

nfvel, transformando um ser meio adormecido num desperto e

ativo participante do processo. Esse e talvez o significado sim-

bolico da lenda da Bela Adormecida e de toda sua sonolenta

corte. Como uma arvore da vida, somos o palacio, a princesa

e os cortesaos — mas onde esta o pn'ncipe?

Sobre o Tepheret, no eixo da consciencia, jaz a Sefira

invisivel de Daat, ou conhecimento. Colocada sob a coroa, ela

representa no homem o que ele nao conhece mas existe, £
nesse instante que sua individualidade se dissolve e eie pode
experimentar — ou nao experimentar — a uniao com o divino

Kether. Em raras pcasioes de medita?ao sabemos que esse fe-

nomeno tern ocorrido. Nao se mergulha em sonhos, como ocor-

re vulgarmente, mas no nada — ou coisa alguma. Um homem
que obtenha esse estado podc perfeitamente descreve-lo como
um vazio, um abismo no qual o ego morre. A partir dai temos

muitos comentarios confusos sobre a aniquilagao do eu. Talvez

o mais justo paralelo com fatos da vida ordinaria seja o do
amor, quando o amante esquece totalmente de si mergulhando
no outro. Aquele amor, porem, e de ordem cosmica, o primei-

ro passo no sentido de cortejar a noiva terrena Maleut, dado
pelo noivo ceruleo Kether. Daat e o veu, atras do qual esta o
conhecimento e a existencia do universo objetivo.

Netzah — eternidade 'bu a Sefira repetida, 6 no homem
todo o processo involuntario, inclusive o sistema autonomo. £
a primeira Sefira a verdadeiramente ser vista atuando no reino

fisico. Netzah, na base da coluna ativa da arvore, fornece a

forca para todas as funcoes vitais, das batidas do coracao ao
processo digestive Essa Sefira se manifesta nao apenas no me-
canismo ciclico interior como tambem no exterior — o instinto

de atracao e repulsao entre os sexos, o fluxo e o refluxo dos

desejos. Aqui a natureza esta cm acaov criativa, criando e des-

fazendo, realizando mil pequenas modificagoes, de acordo com
a epoca e as estacoes. Em Netzah mora o amor mas um amor
de ordem diferente daquela do Hesed acima. Esse amor instin-

tivo surge a cada primavera, quando milhares de rapazes sen-

tem-se subitamente atraidos por milhares de mo<jas, sendo cada

um desses encontros um relacionamento unico do seu tipo. Esse

Eenomeno foi observado sempre, atraves dos seculos, com de-

leite, vendo-se esse amadurecimento como parte de um ciclo,

um festival de primavera eternamente repetido no corpo da hu-

manidade.

Netzah e, no organism© humano, o fornecedor da forca

instintiva. Ele conserva nao apenas a saude do corpo como

prove energia para Hod, o processo voluntario, o fator de equi-

librio do lado receptivo da arvore. Hod, como dissemos, pode

ser traduzido do hebraico como "esplendor" mas sua etimolo-

gia relaciona-se tambem com a palavra "reverberagao" — os

cabalistas tinham uma tecnica tradicional de enganar, afastar

ocasionais curiosos, provocando confusao deliberada, com suas

palavras obscuras. A raiz da palavra Hod aplica-se precisa-

mente ao processo voluntario, Ela inclui todos os sentidos e

responde, ou reverbera, a dados precisos. Alem dos cinco obvios

sentidos, o homem nao e sensivel apenas ao calor, ao odor,

ao som e as demais impressoes fisicas mas tambem e aberto

ao significado contido no som das palavras, a musica, aos signi-

ficados contidos na matematica, aos simbolos e as form as, Um
homem deve receber estimulos fisicos, emocionais e intelectuais,

todos os quais precisam ser comunicados ao mundo interior do

organismo. Assim, um notavel conceito abstrato ou a visao de

uma mulher nua, podem produzir grande impacto num ho-

mem e mesmo assim nao serem recebidos pelo mesmo Sefirot

dentro dele. A excitagao criada nesses dois casos pode ser Hod
e Netzah, respectivamente, cmbora nao necessariamente em
outras situates.

Alem de reagir ao mundo exterior, como faz toda a co-

luna passiva da qual Hod e a base, essa Sefira tambem chega

a Netzah. Um homem pode achar certa mulher insuportavel-

mente atraente mas Hod controla seu desejo. Essa e a Sefira

de condicionamento mental, ou educafao. As boas maneiras sao

adquiridas aqui como todas as demais habilidades, as quais sao

estocadas no cerebro e ali se tornam memorias condicionadas
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c rcflcxos, sojam eles conhecimentos gerais ou reacoes fisicas.

() treinamento de urn soldado pode ser sua segunda natureza

numa batalha mas ele ainda e coisa de Hod, embora o desejo

de sobreviver do soldado seja Netzah.

Esses dois Sefirots mais baixos encarregam-se das manifes-

tacoes dos principios passivo e ativo no reino fisico, o qual co-

meca nesse ponto, na arvore. O que nos normalmente vemos
do mundo e o nivel Netzah-Hod. Observe-se uma hora de tran-

sito intenso numa grande cidade; os olhos das pessoas tem uma
expressao distante, elas estao mergulhadas em sonhos, enquan-

to seus sistemas Hod-Netzah os conduzem ao longo dos cami-

nhos da rotina. No trabalho e no lazer. Hod e Netzah cum-
prem tarefas sem fim, operando maquinas, lendo, escrevendo,

andando pela casa, cuidando das criancas, relacionando-se, pra-

ticando jogos fisicos e intelectuais, fazendo amor. Em meio e

abaixo desses Sefirots esta o universo de nossa percepcao. Yesod
e o eixo da mente, do mundo material e da acao. A conscieneia

do ego no pilar medio, seu nome traduzido, "fundacao", indica

sua importaneia no percebimento do universo ao redor de nos.

Yesod no homem esta relacionada a essa estranha parte

dele na qual ele forma as imagens. Na coluna central mas em
escala inferior a Tepheret, ha como uma sala de espelhos onde
tudo que e apresentado nos caminhos que correm para ali e

continuarnente refletido e projetado. Aquelas sendas mantem-na
suspensa entre os quatro pontos de Tepheret, Netzah, Hod e
Malcut, e atraves dela um homem pode ver os mundos inte-

riores e exteriores. Yesod e suprido com dados precedentes de
Hod, energia de Netzah e veiculo material para viver ali de
Malcut. Idealmente, e o servidor de Tepheret, a natureza essen-
cial, o qual e por sua vez nada mais que o mordomo do ho-
mem, para o qual Kether, a coroa, e rei. No entanto, como
comumente acontece, um homem se esquece depressa na infSn-

cia o Iucido observador de sua natureza essencial e comeca a
eonfiar apenas em Yesod, o ego-persona constantemente acu-
mulado, o qual quer conquistar o mundo e tudo o que esta
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por perto. Se ele e produto de um certo nivel social, ele tera

uma forma, se procede de outro nivel, outra forma. Sua fami-

lia exige que ele se comporte de um modo, seus colegas de

outro. Esses e outros habitos e atitudes serao acumulados em
seu Yesod e formarao um retrato de si proprio, um ego tra-

balhado. Enquanto Hod supre o material em sua reagao ao

mundo externo e Netzah ao mundo interno, sua imitacao e

compara?ao do que ele percebe construirao uma imagem do

seu relacionamento com a vida em redor. Suas atracoes e re-

pulsas criam ainda uma outra forma, outra entre as que vi-

vem na armadura psicologica yesodica, a qual se vai acumu-

lando sobre a natureza essencial — parte para protege-la, parte

para oprimi-la. Essa e a persona, palavra latina significando

mascara, uma acurada descricao para o que e chamado per-

sonalidade. Isso e o que o mundo ve, e o que um homem que

perdeu o contato_ consigo mesmo certamente tambem pensa

de sua verdadeira natureza. Um rosto pode ser meigo e as ma-

neiras sedutoras mas, para o olho que sabe discernir, esse pode

ser um homem aprisionado numa mascara de ferro psicologica.

Yesod e, em sua posicao correta, um soberbo conselheiro.

Ele unifica as informacoes dos reinos fisico e psicologico,

expressando tudo em imagens legiveis. Assim voce recorda ce-

nas com sons e odores, recorda-se de numeros de telefone, se-

para os elementos de um problema a ser resolvido, recapitula

ou ensaia uma situacao que precisa ser bem executada. E um
refletor do que nao pode ser visto diretamente pela mente ou

pelo corpo. £ uma tela particular num laboratorio, para lira

cientista, e uma sala intima de projecao para um artista. Os
abrigos de Yesod sao estruturas frageis e efSmeras mantidas

em equilibrio no fundo das consciencias. Durante o sono, Yesod

passa um filme resumido do dia e dos problemas em pauta,

comumente usando atores e situacoes fornecidos por outro Se-

firot. Em caso de loucura, Yesod parece ser o mundo real

gra?as ao fato de sua conexao com Malcut inferior estar blo-

queada ou cortada. Na morte, diz-se que Yesod reprisa o filme

da vida do moribundo diante de seus olhos. Embora nada se

43



fenha provado a respeito, trata-se de uma especulagao inte-

ressante.

Yesod e, entao, uma mascara fixa por fora e um espelho

camaleonico por dentro, a configuragao da mascara distorcen-

do ou tornando mais clara a imagem apresentada a consciencia

interior. Aqui e apresentada a imagem do corpo de um homern,

o percebimento de quao longo e seu braco, o conhecimento

de quanto ele precisa modular sua voz para que ela se colo-

que no timbre desejado. Essa e uma arena de referencias enca-

deadas para tudo o que ele aprendeu e seja ele um selvagem

ou um sofisticado, podera identificar, finalmente, as roupas ma-
terials e psicologicas que ele veste. Nao obstante, como a roupa

nova do imperador, ela nao e sempre tao concreta quanto ele

gostaria que fosse, sendo frequentemente uma miragem util corn

a qual ele lida com situacoes familiares mas bastante inade-

quada quando se trata de situacoes inusitadas, como a tomada
de importantes decisoes fora de seu campo. Observe em voce

mesmo o que ocorre quando dois dos seus amigos, de esferas

totalmente diferentes, se encontram em sua casa. Uma esqui-

zofrenia branda acontece, entao, e essa e a persona. So um
homem em contato com sua natureza essencial e o mesmo
diante de todos, indiferentemente.

\
Yesod pode ser, no caso, uma

ponte ou uma barreira. Pode ser um veiculo de imaginagao

criadora ou um refugio de ilusao. £ o principal olho que te-

mos de nos mesmos e do mundo. Dependendo do enevoado ou
da transparencia do espelho-tela, o estado passivo ou ativo de
nossa mascara, nos podemos chegar ao fundo de nossa cons-

ciencia. Ai so a nos cabe decidir se despertamos ou continua-

mos meio adormecidos.

A segunda e tambem importante caracteristica de Yesod,

a fundagao, em sua relagao com o homem, e sua correspon-

dent com o ato sexual. Essa Sefira situada no eixo principal

da arvore recebe energia diretamente via -Tepheret, de Daat e

Kether. Enfocada em Yesod e derivando para os lados mas-
culino e feminino da arvore, e formada a triade sexual, Isso

ocorre por obra das forcas ativo-passivas trazidas para a re-
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lagao criativa pelo pilar do equilibrio. De fato, os tres pares

do Sefirot exterior sao os mais altos da arvore, mas eles sao

antes de tudo opostos funcionais. So o Sefirot central pode

assumir o papel unico da transformagao. Yesod pode deflagrar

a concepgao na uniao sexual e ele e tambem a consciencia ba-

sica ou fundagao do nascimento espiritual. Tepheret relaciona-

se com a descoberta do eu, enquanto Daat e o ponto onde

essa identidade desaparece no vazio da consciencia cosmica,

ante a uniao com Kether.

Na vida exterior Yesod e a grande forca impulsionadora.

Sexo e mais do que o ato sexual, ele gera mais do que apenas

filhos. O comercio e a arte sabem que os homens amam as mu-

lheres e as mulheres adoram os homens. Anuncios, filmes, pe-

gas, restaurantes, roupas, milhares de atividades a essa per-

muta dinamica que da ao drama' da vida um tempero especial.

A era_ da maquina jamais recuperara a interagao entre os se-

xos e a vasta soma de tempo e energia gasta com ela. |A forga

impulsionadora de Yesod e encontrada na politica, tanto quan-

to no salao de danga. Os homens tentam provar a si proprios,

subindo aos picos das montanhas ou conquistando a Lua, a

qualidade falica — portanto yesodica
\
— de seus sonhos.

Essa usina de forga e vital para a existencia. Sem ela o

homem nao tern forga para prosseguir. A energia tern de fluir

de cima mas aqui ha uma escolha de direcao. Atraves da con-

versao dessa forga exuberante, um homem pode tirar o pe da

escada da auto-realizagao, e ai estara voltando. Ele estara se

movendo em oposigao a oitava descendente da criagao, refa-

zendo ao contrario a senda que leva as fontes da mesma cria-

gao. Talvez por isso essa Sefira e chamada fundagao.

Malcut no homem e seu corpo fisico. A tradugao da pa-

lavra, reino, refere-se aos elementos terrestres. O corpo e com-

posto literalmente de terra, todos os ossos, tecidos e celulas

sao construidos de minerals e tragos de metal. Esses elementos

da terra form am, em sua maior parte, a estrutura do corpo, e

estao dispostos de maneira tal que sustentam as formas e os
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sistemas do corpo, enquanto estao mudando continuamente de

subst&ncia.

O principle contido no elemento agua tambem passa con-

tinuamente atraves do organismo. No sangue e em todo o corpo

a agua circula em todas as regioes do corpo, dos mais finos

capilares as paredes das celulas. Sem a agua o corpo enrugaria,

cessando as mudangas operadas pelo metabolismo. Essas mares

internas nao apenas mantem o fluxo mais facil do material que

passa pelo corpo mas ajudam no processo de crescimento.

O ar, o terceiro estado elemental, e manifestado como o

maior contribuinte do ciclo gerador de energia do corpo, mas

precisa ser examinado com os variados gases que o compoem.

Eles penetram no sangue e nos tecidos e a carSncia de um des-

ses gases pode gerar serio desequilibrio organico e ate a morle.

O homem antes do nascimento e uma criatura aquatica, vi-

vendo nos fluidos do ventre materno. No nascimento, as por-

tas do organismo se fecham e se abrem, e com o primeiro alen-

to surge um novo conjunto na escala dos mamiferos, mesmo se

nao se segue outro desenvolvimento. No ar, alem dos gases

conhecidos ha diversos outros, alguns muito raros e de regis-

tro dificil. Ja se disse que num estado espiritual desperto, o

corpo pode extrair esses elementos sutis, produzindo entao_uin_

novo nascimento, dessa vez de consciSncia.

O fogo, o elemento mais leve, e o simbolo da energia ra-

diante, emitindo calor, luz e muitas outras frequencias. No ho-

mem muitos desses elementos sao rcgistrados em seu corpo vivo,

tornando-se obviamente ausentes nos cadaveres. O fogo pode

ser, num estado, o calor, e em outro pode ser o sistema bio-

eletrico que cerca o ser vivo. Pode ser o pensamento ou a per-

cepcao psicologica, ou mesmo o espirito primitivo em animals.

Ele e, no entanto, discernivel como o elemento mais sutil pre-

sente no corpo fisico. Pode ser os campos eletricos dentro dos

quais as celulas vivas sao as mais cruas descrigoes do processo

vibratorio originario das moleculas do ADN, compondo-as e

governando-as. Essas moleculas podem ser, por sua vez, os cir-

cuitos impressos preparados para receberem os influxos de

46

energia conhecidos como vida, uma vez que parece que todo

organismo, afastado da radiacao solar e de todos os contatos com

o fogo na terra, acaba por morrer.

Para o homem, Malcut e tambem o universo fisico. Quando

ele espia por um telescopio ou olha por um microscopio, ele

ve Malcut, o nivel mais denso da materialidade. Mesmo seu

radiotelescopio so registra Malcut — os campos de radiacao

que cercam os corpos elementais. As delicadas formas da ga-

laxia de Andromeda nao sao senao um corpo bastante solido

num estado difuso. O desenho das estruturas atomicas regis-

trado num microscopio eletronico e apenas o registro de sua

apar^ncia fisica, embora possamos nos perguntar a respeito de

suas formas caprichosas. O proximo reino, aquele do universo

em formacao, fica oculto a visao material, mais proximo da

sensibilidade de um artista em seu estudio do que da de um

cientista em seu laboratorio.

Malcut e aquele mundo com o qual estamos mais familia-

rizados, uma vez que o homem tende antes a procurar os re-

sultados do que as causas. Preferindo o produto final como

ele existe no momento, nos comumente esquecemos as agoes

que o geraram. Os Rembrandts espalhados pelas galerias de

arte do mundo sao um residuo de seu processo criativo, o pa-

lido esbogo do que ele realmente viu. Em Malcut, porem, esta

tudo que foi antes, esta toda a qualidade de todo Sefirot con-

centrado na materia. Toda evolugao natural esta contida no

corpo humano. Todo estdgio organico, desde a concepgao, tem

de ser atravessado antes do nascimento. Com a maturidade,

quando a natureza completou seu trabalho de aprovisionamen-

to, o processo evolucionario seguinte, de consciencia, e tornado

nas maos pelo proprio homem.

Os cabalistas tem um ditado: "Em Kether esta Malcut,

em Malcut esta Kether". Isso pode ser interpretado de mui-

tas maneiras, mas aqui deve ser visto como uma semente. Eten-

tro de uma castanha esta contida nao apenas uma arvore em
potencial mas toda uma floresta. Outro significado e aquele

segundo o qual no mais denso da materia ha espirito; aprisio-

V""-x

47



nado, e verdade, mas presente e sempre pronto para crescer e

subir para o Absolute Isso 6 Malcut, o mais baixo dos Sefirots,

embora o maiS rico potencialmente. No homem, dentro do vei-

culo de seu corpo, esta a possibilidade de um imenso desenvol-

vimento. Na situacao dificil da vida na Terra, a resistencia

maxima cria grande potential e portanto grandes possibilidades.

Isso e favorecido por tantos recursos guardados no homem. Um
mecanismo delicado, mas sempre um mecanismo, o corpo, a

alma e o espirito formam um conjunto fantastico, um maqui-

nismo movido por diferentes tipos de combustivel, cada um

com funcoes e qualidades proprias, Os milhares de pe^as e so-

fisticados sistemas do primeiro foguete que pousou na Lua eram

rudes e primaries comparados com a maquina que e um ho-

mem, o qual esta destinado a ir muito mais longe, muito alem

do Sol.

Olhando para a arvore da vida em termos humanos, ve-

mos que se trata de um organismo vivo, cada Sefira jogando

com seu complemento e contribuindo para um sistema geral

integrado. Pelo estudo de nos mesmos podemos reconhecer as

varias partes da arvore, e ainda observar de qual Sefira inicia-

mos um pensamento, um sentimento, uma determinada agao.

Isso sera estudado mais a frente, detalhadamente, quando esti-

vermos mais familiarizados com o cosmograma. Uma palavra

final. A arvore, quando revelada a um homem, mostra que ele

mal conhece uma fragao de sua propria natureza. Alem de seu

corpo e de sua personalidade, o resto dele e invisivel para o

mundo fisico. Com a ajuda da arvore da vida podemos vir a

conhecer sua alma. O tempo nos permite uma rapida visao

dele; mas a crianca, o adolescente que ele foi, ja passou; e o

que ele serd ainda nao chegou. A arvore e a unica coisa per-

manente num homem. Ali ele esta modelado num eterno de-

senho universal. Aquele e o homem inteiro, contendo toda cria-

cao, a imagem Daquele que o fez.
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A ARVORE E OS DEUSES

i endo falado ds^Sefirotlo homem, agora aplicaremos a

antiga maxima "Em cinta>-e^como embaixo", para estudar a

arvore da vida cm outra dimensao. Tomando o ceu como um

mundo maior e usando o argumento de que aquilo que foi li-

vremente chamado macrocosmo e modelado no mesmo piano

universal, os cabalistas formularam a arvore em termos de deu-

ses greco-romanos e correspondentes planetas. Isto permitiu a

arvore ser vista de um modo mais vasto, com a ajuda dos mi-

tos gregos para descrever a Sefirot.

Alem disso, o sistema solar foi disposto como um orga-

nismo, visto da Terra, a qual esta centrada apropriadamente

em Malcut, a Sefira mais baixa. Isso combinou com a concep-

Sao cosmogonica de Ptolomeu, que em oposicao a crenca cien-

tifica moderna, via o universo do ponto de vista do homem,

o unico de que realmente dispomos. O esquema geocentrico

combinado com a arvore foi uma das teorias mais remotas da

relatividade, levando em conta nao apenas as posicoes fisicas

dos corpos celestes, mas tambem suas relacoes fundamentals

dentro do sistema solar.
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DEUS E PLANETAS

__

Comecando agora com Malcut, falaremos na Mae Terra,

ou a noiva, como e* referida em termos cabalfsticos. Situada na

base da arvore, e o reinado dos elementos; em flsica concreta,

trata-se de uma bola rochosa de minerios e metais, coberta com

uma capa de agua, cercada de uma atmosfera de ar e envolvida

em longas vestes eletromagneticas que se distanciam no espago.

Essa camada de mantos de radiacao e" o elemento fogo da Terra.

Juntos, esses varios estados de mat6ria — solido, liquido, gas

e radiacSo — formam o corpo do planeta. No fundo, ou perto

da superficie, ha uma fina camada conhecida por natureza, um
composto de flora e fauna, e uma estranha criatura chamada

homem, o mais sensivel organismo da evolucao natural.

Malcut e nosso ambiente fisico. Dentro dele, perdemos a

possibilidade de ve-lo. Como nossos corpos sao compostos dele,

esquecemos de que ele i feito de forma temporaria, atraves do

qual os quatro estados elementares passam. Na morte, o molde

ffsico e partido e os elementos sao dispersos, cada qua! pro-

curando seu nivel no planeta. Malcut & a noiva, a grande Mae

terrestre reconhecida por todas as civilizagoes, sejam elas agri-

colas ou industrials. Gaea, a Grande Mae grega, era a grande

protetora e alimentadora. Sem ela os homens, os animais e as

plantas nao podiam viver, e ela devia ser homenageada e esti-

mulada pelos bens fornecidos. Feminina por natureza, essa Se-

fira adapta e adota o carater de influencia convergente, embo-

ra passiva e imovel como e da natureza desse reino elemental,

ventre do espirito que renasce. Malcut i o que a ciencia chama

fisica, e embora rude em relagao a metafisica e o fim elemen-

tal.de um imenso espectro c6smico. Na mitologia grega que

nao a de Gaea, a Grande Mae Terra nasceu de Urano, o ceu

estrelado, e de sua uniao nasceram os titas, um dos quais foi

Cronos, conhecido nosso em latim como Saturno — o deus do

Tempo.

Perto da Terra, seu sat61ite Luna, a Lua, gira em orbita.

Embalada no campo gravitacional magn6tico dos planetas, a

Lua nao apenas movimenta os mares da Terra mas drena todos

os fluidos de todas as coisas vivas, tal como a natureza reage
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num ritmo diario e mensal de fluxo e refluxo. Na terra e no

mar, os animals sao afetados pelas flutuagoes lunares, seus ha-

bitos de caga e alimentagao coincidindo com as fases da Lua.

Tambem o homem e influenciado; as estatisticas policiais-

nas grandes cidades demonstram que o aumento e a diminuigao

da criminalidade tern relagao com a Lua. O sangue coagula

mais facilmente em certos periodos lunares e todos aquelesque

algum dia trabalharam em clinicas de doengas mentals sabern

dos periodos de agitacao dos pacientes, que coincidem com as

fases de lua cheia.

A tabula conta que Selene, deusa da Lua, embora gover-

nante do reino de Pan, amou Endimion, o pastor, que repre-

senta a humanidade. Contudo, ela so podia ama-lo em seus

sonhos, atingi-lo durante seu sono — ou a Sefira de Yesod.

Aqui tambem esta presente o pendulo do mecanismo da natu-

reza; na humanidade, a regulamentacao dos ciclos das mass as,

e dos humores individuals.

Os mitos do nascimento e morte da Lua sao mostrados em

Diana, a cacadora e em Artemis, deusa de muitos seios. Cada

deidade descreve os pontos fundamentals do aparecimento lu-

nar. A constante mudanca de aspecto da Lua deve-se ao seu

movimento ao longo do zodiaco, enquanto ela caminha, levan-

tando-se e pondo-se no horizonte. Alem desses movimentos,

ela se distancia e se aproxima da Terra no equador celestial, nu-

ma mutacao constante em seu sistema de revolucoes. Do ponto

de vista cabalistico, vemos aqui o principio da eterna mutacao;

a posicao da Lua em relagao a Terra e ao Sol altera continua-

mente a mascara da reflexao. Na mente do homem vemos o

mesmo fenomeno — a imagem-tela percebida nunca e a mes-

ma, embora repita infinitamente suas variacoes. Sob certas con-

digoes a Lua e evocativa de romance e de todas as outras fasci-

nantes situagoes referidas nas cangSes, nos poemas, nas histo-

rias, ilusao que so e partida quando uma crianga e gerada e co-

megam as complicagoes. Os lunaticos, assim chamados com pro-

priedade, vivem exclusivamente dentro desse reino de imagina-
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gao, a Sefira de Yesod- Em seus casos ela e deslocada de Mal-

cut, o mundo exterior.

Yesod, aqui representando a Lua, i tamb6m sexo e go-

verna, ja se disse, o ciclo menstrual feminino. Outro aspecto

—, bruxaria, a aplicagao da energia yesddica e a manipulagao

da imaginagao — e tambem simbolizado em Hecate, a deusa

lunar do encantamento.

Ha muitas facetas de Yesod nessa escala. Para a Terra,

nessa dimensao, o tempo e diferente. Se tomarmos um ano, ou

uma volta completa das estagSes, na mesma medida de um

suspiro para nosso planeta, entao a orbita lunar aparecera co-

mo uma pedra girando em circulos vertiginosos ao nosso redor.

Comparadas ao resto do sistema solar, a Terra e sua gran-

de Lua sao irmas gemeas — de fato, um so processo, ou um

mesmo ser. Para os outros planetas, a Terra tem um rosto lu-

nar, como uma versao menor dos an^is de Saturno ao redor

dele, embora para a propria Terra isso parece um veu t6nue.

De fato uma gemea celeste, a Lua, o corpo mais proximo da

Terra, esta realmente tao perto que chega a atuar como um

espelho entre n6s e o resto do espago. Toda influ^ncia que

nos chega ou que daqui parte, passa por essa barreira em mo-

vimento. Ela esta na mesma posigao da persona em relagao ao

homem, jazendo entre o Sol e sua natureza essencial e entre

a Terra e seu corpo. Ponte e barreira, a Lua separa e une, sua

palida superficie refletindo aquilo que a Terra nao pode ver

diretamente. Em termos cabalisticos, Yesod, a Lua, esta no

eixo da consciencia mas esta tambem no seu ponto mais baixo,

na arvore, onde as influSneias passiva e ativa dos planetas se

cruzam,

Mercurio, no Hod Sefira, e o mensageiro dos deuses. Ele

esta, em termos astronomicos, mais proximo de Apolo, o Sol.

Em sua 6rbita os raios chegam antes de passarem por qual-

quer outro planeta. Sua esfera e a da transmissao, nao tendo

por^m forga pr6pria, dado seu diminuto tamanho. Considera-se

que Mercurio, no entanto, pode ampliar as qualidades dos de-

mais planetas com os quais ele entra em conjungao. Seu talen-
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to esta, ja foi dito, em sua flexibilidade — sua natureza mer-

curial — o que o qualifica para adaptar-se, modificar-se, ado-

tar e impulsionar tudo aquilo que penetre seu campo de agao.

Deus dos ladroes e dos comerciantes, dos golpes de mao, do

escambo e do comercio, Mercurio esteve sempre relacionado,

tambem, com a aquisigao de conhecimentos e a disposicao para

dispensa-los. Engenhoso, astuto, elegante, de pes velozes, todas

suas qualidades formam a essSncia de Hod — reverberacao ou

esplendor. Como nos processos voluntaries no homem com seus

sentidos, Mercurio representa a inteligSncia versatil que sele-

ciona os dados, escolhe-os, transmite-os, e os seleciona outra

vez, Possui a habilidade e os mecanismos do olho e do ouvido

humanos. Mercurio, como eles, esta sempre em movimento, re-

cebendo e transmitindo informagoes. Com os deuses, ele atua

da mesma forma, mantendo-os informados de tudo, enquanto

se entretem em jogos sem fim e em casos amorosos. Desses ca-

ses, os mais celebres sao Persefone, um aspecto da Mae Ter-

ra-Malcut; Hecate, deusa lunar da feitigaria e do parto-Yesod;

e Afrodite, V£nus, deusa da natureza-Netzah. Essas tres com-

poem a triade da base da arvore da vida, com Mercurio como

o sensor externo ou inteligencia.

Mercurio, alem de ser o divino informante, e tambem o

receptaculo do conhecimento ordinario e extraordinario. Devi-

do a sua habilidade para voar a grande velocidade, ele sabe

muita coisa de tudo. Isso inclui geografia, historia, ciencia, to-

das as materias relacionadas com o estudo — o reino de Hod.

Alem disso, porque ele leva o caduceu, o bastao com duas ser-

pentes entrelagadas, simbolo de seu trabalho, ele tern acesso a

um conhecimento acerca — repito — "acerca" da metafisica.

O caduceu e uma variante da arvore da vida, O bastafo e o

pilar do equilibrio e cada serpente refere-se aos principios ativo

e passive No entanto, esse e um livro para ser lido e estudado

como uma introdugao, como sao todos os tratados sobre her-

metismo (de Hermes, ou Mercurio) e sua ciencia. Aqui exa-

minamos o campo te6rico, o conhecimento necessario antes de

se passar a pratica. Mercurio tern muitas habilidades e quali-
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dades mecanicas na manipulacao das ideias, todas adquiridas.

Ele e tambem um grande mentiroso e impostor, e o homem

precisa estar atento para que seus sentidos nao o enganem quan-

do um problema mercurial e apresentado, como uma ilusao de

otica. Por isso Mercurio e a Sefira de Hod sao os deuses dos

magicos, dos cientistas e dos charlataes.

Astronomicamente, Mercurio quase nunca e visto, devido

a sua velocidade e a sua proximidade com o Sol. Ainda sem

sua presenga ao lado da coroa solar, quem sabe o que signifi-

ca o profundo equilibrio do sistema solar? Como no mecanismo

dos relogios, um cabelo metalico, embora leve e fino, pode

controlar, gragas a sua posigao critica e a sua fungao especifica,

o relogio inteiro. No corpo do homem acontece a mesma coisa.

Um pequeno grao dessa ou daquela substantia pode significar

a diferenga entre saude e loucura, e a Sefira Hod mantem seu

equilibrio em conjuncao com Netzah.

Netzah e Venus, nessa visao da arvore da vida. Venus e

a deusa da beleza, do amor e do instinto. Ela e representada

como uma mulher nua, de formas adoraveis. Nela estao conti-

dos os "poderes para por o desejo em movimento. Ela e a deusa

da natureza, da primavera, do crescimento. Seu poder de exci-

tar esta centrado em sua graga — sua preocupacao e com a

beleza, talvez devido ao seu casamento com o mais feio dos

deuses do Olimpo, Vulcano. A historia dos seus casos amo-

rosos e infinita, um circulo continuo de atragao e rejeigao, Essa

pode ser uma chave para a designagao cabalistica de "eterni-

dade". Outra pode ser a, sempre renascente primavera, seu do-

minio particular. Aqui tudo se renova, apos o nadir do inverno.

Esse e o impulso vital na necessaria cadeia sem fim que man-

tem a natureza. Sem a corte nao teria havido casamento, sem

a uniao nao haveria criangas para repetir o ciclo das geragoes.

A primavera e o periodo da beleza, a terra vestindo-se com o

florir dos jardins e as criaturas cantando e dangando num gran-

de torneio de amor. O homem e sujeito a esse impulso vital e

muitas de suas artes sao dedicadas a esse assunto. Venus e o

planeta e a deusa da Sefira Netzah, sua estrela da manha e
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da tarde, marcando a sistole e a diastole de urn delicado ciclo

que pulsa eternamente atraves da natureza e do sistema solar.

No homem ele representa o process© involuntario, como o intes-

tino, o coragao. Mas Netzah tambem define aquilo tudo que

achamos atraente e repulsive As aventuras amorosas de Venus
tern essa qualidade de sedugao e rejeigao. Nao ha nunca a

estavel aceitagao da situagao. Sua essentia esta relacionada com
a languidez, a ausencia de esforgo. O coragao bate sem a ajuda

de pensamentos, o estomago digere sem esforgo de persuasao,

e quando um desses tem algum problema o organismo esta —
como a palavra indica — doente ( 1 )

.

Charme e graga sao atributos de Venus, Dela vieram as

artes da musica e da pintura, como as da poesia. Netzah e"

para as artes o que Hod e para as ciSncias. No entanto, enquan-

to Hod observa, como o lado receptivo da arvore que e, Hetzah

e" criativo, e por isso, enquanto a ciencia no seculo 20 e pre-

dominante, ela nao consegue rejeitar totalmente o poder das

artes, o que testemunha sua forca numa comunidade. Os gran-

des livros, quadros e musicas do mundo revelam com maior

forca o espirito de determinada epoca do que qualquer maqui-

na ou descoberta.

Venus e o contrapeso de Mercurio e vice-versa. £ o de-

sejo de um nivel de vida mais elevado que encoraja a ciencia.

Venus, ou o poder do amor, diz-se, faz o mundo girar. Esse

lugar-comum e mais verdadeiro do que geralmente se imagina.

Sem Netzah um homem nao desejaria trabalhar: um novo car-

ro, uma bela casa, uma bonita mulher, nao o atrairiam mais.

Essa forca difere bastante da energia yesodica. Ela e biologica,

natural, enraizada na necessidade de dar e receber, o arranjo

reefproco que descobrimos na celula, no homem, na natureza

como um todo. Venus sempre procura fazer do desejavel algo

distante do doloroso — seja ele fome ou desconforto — e do

(1) Diseased — Aqui ha um jogo intraduzivel de palavras, sendo o
vocabulo ingles "doente" usado como o contrario de ease, tranqiiilo. A so-
lucao seria suprimir a explicagao "como a palavra indica" (nota do tradutor
para o editor).
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agradavel — seja ele um novo amor ou um antigo prazer —
uma eterna e graciosa peregrinagao.

A posigao de Tepheret no esquema cosmico 6 ocupado

pelo Sol. Tepheret no homem e definida como a natureza essen-

cial ou o eu individual. Isso e Apolo na posigao central do

homem e do sistema solar. Todos os caminhos levam ao Sol,

levando a ele energia e recebendo dele energia. No homem essa

mesma Sefira pode ser chamada o observador, sendo todos os

Sefirots observados, exceto Malcut. Apolo era conhecido como

o deus da Verdade pelos gregos, alem do que era celebre pela

sua tlmida beleza — tradugao da palavra Tepheret. Seu oraculo

em Delfos foi famoso por suas respostas penetrantes, fato mui-

to compreensivel para o deus da Luz.

Theperet e o Sol, quase impossivel de ser olhado direta-

mente. Tal era com o rosto de Apolo, para o qual bastava um
olhar rapido para cegar o despreparado curioso. Visto do pon-

to de vista de um homem, isso pode simbolizar a compreensao,

a respeito de si mesmo, de mais do que a mente humana pode

suportar. Por isso muitos homens vivem em Yesod — sua pr6-

pria lua — preferindo ver a luz de sua real natureza cautelo>-

samente refletida.

Astronomicamente, o Sol fica no centro do sistema solar.

E o nucleo em torno do qual os planetas giram. Os modernos

cientistas nos dizem que ele nao apenas irradia calor, luz, ra-

diacao propria e particulas, como tambem absorve, suga, em
vastas quantidades, gases estelares, enq\ianto caminha atraves

da Via Latea. Isso pode ser visto como materia positiva e ne-

gativa, proveniente das colunas da esquerda e da direita da

arvore para nutrir o ser corporificado no Sol astronomico e

psicologtco.

O Sol nao apenas ilumina todos os planetas mas tambem

brilha sobre as pequenas particulas que o olho humano pode

perceber, tao sutis sao seus raios. Psicologicamente, o mesmo

fenomeno ocorre com o homem que esta em relacao com seu

proprio ser, enfocado em Tepheret. Isto e ele. Na realidade,

apenas uma miniatura em comparacao com Kether, como nosso
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Sol em relagao a galaxia. Este e Apolo, o deus que so conhece

a verdade, cujo arco de prata pode atingir todas as distancias

e ainda cuja lira de ouro pode deliciar todos os deuses. Apolo

tern um aspecto timido. Ha nele um brilho atribuido em todos

os tempos aos grandes homens. Iluminacao nao e um termo

usado ao acaso ou com finalidades poeticas. E uma descrigao

precisa da natureza de Tepheret, o qual e o Sol do homem, o

ponto entre o ceu e a Terra, Kether e MalCut, nele. Aqui o

espirito e meio prisioneiro da forma. Ele participa das partes

altas e baixas da arvore, exeeto onde ela e protegida de Yesod,

no que ele pode contra a Terra, e de perder sua individualidade

temporaria pelo portao invisivel de Daat.

Apolo e a ligacao direta entre deuses e homens. Sua po-

sigao na arvore da vida e no sistema solar resume essa afir-

macao. Atraves do deus Sol todo Sefirot pode ser obtido. Num
homem centrado em sua profunda natureza essencial, cada par-

te do seu ser pode ser conhecida. Esse e o Oraculo de Delfos

em pessoa. Faca uma pergunta correta e ele respondent — a

simples verdade. Essa e a voz que ocasionalmente fala por nos,

de nossas profundezas. Esse e o Sol interior — o Apolo que

nos recusamos a olhar de frente, de medo de seus olhos pene-

trantes. Mercurio, diz o mito, roubou de Apolo; mas por adivi-

nhagao, isto e, por percepcao direta, o ladrao foi descoberto.

Quanta astucia, Netzah distraido com seus prazeres e Yesod

com seus sonhos, mas Tepheret fulminante, nem que seja no,

momento da morte.

Tepheret — Apolo — o Sol no eixo da consciencia. Atra-

ves dele fluem quase todas as forgas que percorrem a arvore

e o sistema solar, Atras esta o Sol do sol — Kether, a coroa,,

atraves do qual correm as emanagoes divinas.

Gevura e simbolizada em Marte, o tradicional deus e pla-

neta da guerra. Esses simbolos, como veremos, eram escolhidos

com muito cuidado pelo mundo antigo, talvez com a mesma
mimicia usada hoje por um computador ou por qualquer ma-
quina de precisao, Se examinarmos cada simbolo e suas partes

componentes veremos que eles nao eram feitos a base de va-
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gas supersticoes acumuladas pelos feiticeiros gregos, mas o pro-

duto de um pensamento altamente sofisticado, cada imagem um
livro inteiro. A diferenga fundamental entre a maneira de ver

da antiguidade e a de hoje nas universidades e so uma ques-

tao de escala e linguagem. Enquanto sabemos muito sobre ta-

rnanho, grande e pequeno, eles entendiam de profundidade e

dimensao. Isso 6 visto claramente na metafisica do seculo 20

e toda sua confusao.

No simbolo de Marte ha muitas id6ias contidas. Superfi-

cialmente parece significar apenas contenda, mas uma olhada

mais profunda nos lembra que uma disputa exige sempre a pre-

senga de pelo menos dois contendores. Ai surge o conceito dual

de Deus, o sim e o nao, o favor e o contra. Essa e a quali-

dade essencial de Gevura. A essa altura, na arvore, decisoes

sao continuamente tomadas, comparagoes sao feitas, selegoes

sao organizadas. Em sua forma mais dramatica, um campo de

batalha e o lugar onde a contenda termina. No homem, suas

faculdades emocionais do dia-a-dia sao permanentemente pos-

tas a prova, quer ele goste ou desgoste das pessoas, das ideias

e das coisas. Assim e Gevura, ou a espada de Marte, dividin-

do isso daquilo com um golpe rapido, enquanto seu escudo

apara os golpes e o equilibra. Esse e o aspecto passivo de sua

natureza.

Marte e tambem conhecido como impiedoso, mas ele e

igualmente famoso por ter fugido do campo de batalha gri-

tando, como um covarde. Isso aconteceu quando ele se defron-

tou com Palas Ateneia, a deusa da guerra cuja coragem, frie-

za e inteligencia, sempre levaram a melhor sobre Marte, o qual

se langou sobre ela com odio, o que o privou de sua capaci-

dade de avaliagao, elemento vital numa batalha. Aqui pode-

mos fazer paralelos interessantes com o psiquismo do homem.

Marte tern igualmente um relacionamento especial com.

Venus. Casada com o feio Vulcano, ela entreteve relagoes adul-

teras com o deus da guerra. Essa associagao foi deliciosa por

algum tempo mas ela finalmente levou Marte a sofrer algumas

humilhagoes diante dos demais deuses, quando Vulcano, com

59

_



a ajuda de lagos quase invisiveis, prendeu os amanles e os

expds aos olhos do Olimpo. Essa foi uma licao para Marte,

seus olhos espertos e sua ligeireza abrandados pelos encantos

de Venus. Netzah tolhendo Gevura. A paixao cegou a capaci-

dade de julgar e essa tentagao encostou na parede mais do que

simples amantes envergonhados.

A armadura de Marte e muito interessante. A funcao des-

sas placas de metal e de couro e prevenir ferimentos e prote-

ger o corpo. Mas ela tolhe seu usuario, sem duvida, criando

uma barreira entre o mundo exterior e a pele humana. Os
cabalistas afirmam que Gevura nao apenas formula julgamen-

tos severos, levada por um piedoso Hesed, como confina a po-

derosa energia proveniente do lado positivo da arvore, Aqui o
simbolo de Marte age como um controle, uma for?a paramilitar

dentro de uma comunidade regida por lei — Binah. Marte e,

no seu melhor aspecto, uma forca policial, e no seu pior mo-.

mento pode ser uma gestapo. No organismo humano ele repre-

senta aqueles processos que separam as varias substantias e

energias a serem enviadas para onde elas sao necessarias.

Marte e, como indica seu nome, martial, uma forga sob

disciplina, com ordens que nao podem ser discutidas, mas que

so operam bem sob constrangimento. O soldado inteligente nao
precisa usar de violencia, embora sua acao possa ser decisiva.

Do planeta Marte so sabemos que seu movimento e irre-

gular, as vezes chegando perto da Terra, as vezes se distancian-

do muito, sua face vermelha, como um simples ponto fixo no
ceu. Embora nao se possa levar as analogias muito longe, e

interessante lembrar que, depois de Venus, ou Netzah, Marte

e o planeta mais proximo da Terra.

Jupiter ocupa a posicao de Hesed na arvore da vida. Esse

e o ponto de expansao, de grande energia antes de ser contro-

lada por Gevura. Tambem atribuidas a Sefira sao as qualidades

de magnificencia, magnanimidade, misericordia, todas marcas

de Jupiter, o deus benfeitor — embora um perigo, quando nao
controlado, com seu tamanho desmesurado. Isso e mostrado

claramente na sucessao de mitos relacionados com seus amo-
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res, Nessas hist6rias ele persegue mulheres mortals e deusas

para propagar sua semente, gerando numerosos semideuses e

her6is. Esse e o poder particular de Hesed. Uma historia re-

vela, melhor que as outras, o poder de Hesed. Semele, filha do

rei Cadmo, pede para ver seu amante divino em toda sua gloria.

Jupiter tenta dissuadi-la mas por fim cede a ela, arraneada da

vida pelo seu esplendor, como um floco de neve desaparece

numa fomalha.

Jiipiter era rei no Olimpo e em torno dele giravam os

outros deuses. Do ponto de vista do sistema solar isso pode ser

enearado de varias maneiras. O Sol parece a principal figura

do sistema planetario mas se ele for visto como apenas um
polo terminal, com Plutao na outra ponta, tudo parece dife-

rente. Alem disso, Jupiter nao apenas esta no meio da cadeia

planetaria como e o maior de todos os planetas. Isso e impor-

tante, uma vez que o tamanho de Jupiter e o maior atingido

por um corpo molecular antes que a geragao espontanea de

um processo atomico possa comeg;ar, O Sol esta diminuindo,

enquanto Jupiter, ao que tudo indica, esta aumentando. Ele tam-

bem emite freqiiencias de radio parecidas com as do Sol. A16m

disso, esse planeta gigantesco tern uma rede de doze satelites,

alguns tao grandes quanto a nossa Lua. £, na realidade, um
sistema solar em miniatura, embora isso seja mera especulagao,

apesar de interessante.

Como Deus, Jupiter gerou varios cultos menores, quase

tanto quanto crian^as. Dionisio, um dos seus filhos, era famo-

so nao somente por seus exuberantes festivals de vinho mas

tambem por sua loucura. Tambem um outro exemplo de uso

excessive de um poder bondoso.

A posicao de Hesed na arvore pode explicar bem o aspec-

to negativo de Jupiter. Recebendo o relampago da divina ener-

gia de Binah, Jupiter senta tambem logo abaixo de Hochma e

recebe o impacto vertical da energia mascuHna que vem de cima.

Essa Sefira, seja planeta ou pessoa, se bloqueada podera ficar

tao carregada de for?a que pode ocorrer uma liberagao ou uma

explosao — dai a depravacao de Jupiter — ou em termos hu-
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manos, genio e produtividade. O pintor Van Gogh e um bom
exemplo. Cooduzido pela. energia positiva e descontrolada de

Hochma e Hesed, ele tinha de pintar ou enlouquecia, o que

realmente aconteceu quando ja nao foi possivel controlar a for-

ca que passava por dentro dele. O escritor Dostoievsky epile-

tico, tinha o mesmo problema com sua visao frenetica e proli-

fica. Jupiter pode parecer a primeira vista totalmente benefico

mas o deus nao foi sempre um agradavel despota. Ele trazia

consigo um raio que atirava nos mortais incautos, e sua ponta-

ria nao era sempre das melhores. Esse raio de largo allcance

e caracteristico de Jupiter e Gedulah, ou grandeza, esse outro

nome hebraico para Hesed. Quando a proliferagao dinamica, a

criacao e a magnanimidade sao necessarias, elas podem ser

disciplinadas — por Gevura. Essa e a razao, talvez, pela qual

Jupiter nao pode jamais controlar sua mulher Hera, com todo

seu poder.

Recuando na arvore ao longo do relampago, atravessamos

a Sefira invisivel conhecida como Daat; — conhecimento —
antes de alcancar Binah, ou Saturno, nesse esquema planeta-

rio. Alguns cabalistas modernos descrevem esse ponto de tran-

sicao como a entrada no que e conhecido como a triade de

Kether, Hochma e Binah, como atribuem essa posicao ao pla-

neta Plutao, descoberto ha relativamente pouco tempo. Enquan-

to sao hipoteticas todas as ideias a respeito, elas nao deixam de

ser uteis como um modo de considerar essa Sefira intermediaria. i

O deus Plutao era irmao de Netuno e Jupiter. Ele era

rei do submundo ou para falar em termos cristaos, das trevas

exteriores — no sentido astronomico grosseiro, sua remota po-

sicao no sistema solar. Alem disso ele possuia uma famosa

capa de invisibilidade. Isso pode ser entendido em dois senti-

dos: de que ele era o monarca dos mortos, os quais sairam de

nossa dimensao visual; ou de que seu processo e tao lento (o

planeta tem uma orbita de dura?ao longa, 247 anos terrestres),

nao sendo dado a uma vida humana completar um dos seus

anos. Plutao e o rei da morte, o planeta 'de mais profundas

transformacoes que um homem pode testemunhar. O evento vai
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e vem, nada pode predize-lo ou preveni-lo;\ de repente um ser

que ocupa seu lugar na sociedade ou na fam0ia e varrido da
existencia, desaparece em outro mundo, o reino das sombras.
O portao de Hade? pode ser, na verdade, o comeco do conhe-
cimento; por isso se diz que na morte tudo que foi aprendtdo
e revisto, assim como a vida passada e resumida diante dos olhos
do moribund© como um relampago estatico e ali esta, num se-

gundo, todo prazer, toda dor, a ignorancia e o conhecimento
do tempo de vida. Aqui, na porta invisivel, a experiencia e a
essentia de um homem sao destiladas, enquanto o limitado ego
se evapora para sempre no vazio do divino Pai e da Mae, ante
a uniao final com o Criador.

Plutao tem sua orbita no limite maximo do sistema solar.

Alem, esta o reino das estrelas, espalhadas aos milhoes e, con-
tendo tudo isso, o vasto braco galatico da Via Lactea. A estra-

nha orbita de Plutao e a margem e a fronteira do mundo pla-

netario — e quern sabe que barreira ou ponte esse escuro e
invisivel planeta oferece?

O deus Plutao era muito temido na Terra; mas e preciso
lembrar que sua mulher Persefone, uma filha da Terra, chegou
ate aqui do submundo, com a primavera.

Plutao e duplamente desconhecido: como planeta e como
principle cabalistico, mas de uma coisa nos sabemos e isso e
que Daat & um ponto de profunda transformagao enquanto se
esta viajando, para cima ou para baixo, na arvore da vida.

A Sefira de Binah e preenchida pelo deus e pelo planeta
Saturno. De acordo com o mito,i Saturno ou Cronos;,, (nome gre-
go) era um dos deuses mais antigos, ou titas, Jupiter era seu
filho, o qual mais tarde o deslocou do lugar, tornando-se rei.

Isso parece indicar uma clara diferenca entre a triade superior
de Binah, Hochma e Kether, e a triade media de Hesed, Ge-
vura e Tepheret. Saturno, deus da forma, esta na posicao cor-
reta na arvore; e o primeiro principio passivo, a mae cosmiqa
que muda a energia de Hochma em tempo. O tempo e a pri-
meira limitacao, que revela mudanca, e mudanga significa o
inter-relacionamento de energia e forma. Saturno e tambem re-
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lacionado com aquelas coisas que sao antigas e provadas. £ o

elemento conservador no que ele tern de pior e a percepgao

dos principios eternos no que ela tern de melhor. No homem,

Binah representa compreensao, isto e, o reconhecimento do que

e?Essa realizagao leva, talvez, ties quartas partes do tempo de

uma vida. A velhice 6 considerada o periodo de Saturno. £ a

epoca da contemplagao quase no fechamento do ciclo da vida.

A repetigao dos padroes ja foi feita, a periodicidade dos even-

tos ja foi verificada, agora esta completo o fluxo e o refluxo

das forgas da vida e da morte. Saturno e o resumo disso tudo.

Ele 6 talvez o mais filos6fico dos deuses, tendo experimentado

tudo isso muitas vezes na posicao de pai do rei do Olimpo.

Para ele, na sua orbita muito mais distante que a de Jupiter

e dos planetas interiores, todos os eventos obedecem a um com-

pass© mais lento, em seu ano mais lento. Ele nao tern pressa,

ja viu tudo isso antes.

Representado na forma de um velho, magro e apoiado nu-

ma foice, ele 6 freqiientemente associado com crueldade e me-

lancolia.'Essa imagem comum esconde uma gravidade inteli-

gente, uma mente penetrante. Em sua longa visao, Saturno e

inexcedivel. Ele e capaz de projetar uma imagem e conhecer

seus resultados antes de todos os demais deuses. De Binah ou

Saturno provem nao apenas o passado recebido e transmitido

num impulse divino, como a forma, o conjunto de principios se-

gundo o qual o relampago pode manifestar-se nos mundos mais

baixos. Em termos de arquitetura isso seria um esboco de uma

nova cjdade. Os edificios podem ir e vir mas o tipo de cons-

trucao'das casas, dos predios, das fabricas, sera o mesmo ate

que o esquema basico seja mudado. Isso e Saturno, o deus da

conservagao, bem como da forma.

Binah e tambem conhecida como mae devido ao seu de-

sempenho passivo contido em Saturno. Saturno e resistente a

mudanga. Os outros planetas alteram rapidamente suas posi-

coes em relacao ao Sol mas ele 6 lento, carregando seus imen-

sos aneis limitadores. Esses aneis podem ser resultado de um

event© ocorrido antes do surgimento da vida organica na Terra,
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indicando uma mudanga do equilfbrio do sistema solar — o
que e mencionado em varios mitos antigos da origem do uni-
verso. Do ponto de vista do homem, Saturno e o ultimo pla-
neta que pode ser visto a olho nu. Para o homem comum de
todos os tempos, o sistema planetario acaba nele. Os telesco-
pios podem trazer a imagem do planeta seguinte, mas nada
mais. Para os antigos, ele era o limite, alem do qual pouco era
conhecido, exceto com a ajuda da especulacao ou da ilumina-
cao. Em Binah isso pareeeria correto; porque Hochma e quase
tao indefinivel quanta Kether, enquanto Binah pelo menos per-
mite de si um esboco razoavel. Essa e a essencia de Saturno, a
iniciacao de Cronos — tempo e forma.

A Sefira de Hochma e tradicionalmente preenchida pelo
Zodiaco. Este e a curva do ceu, centrado na senda do Sol. Alem
de incluir as orbitas de todos os planetas, o Zodiaco define doze
fases de um continuo processo cosmico. A id^ia e remota e se
encontra, no nivel humano, nas doze tribos de Israel e nos
discipulos de Cristo. Nesse numero todos os tipos humanos fo-
ram inseridos, formando assim um ciclo completo da humanida^
de. No reino da natureza, um processo similar pode ser encon-
trado nas doze fases do ano natural. Tomemos um exemplo.
O Sol, enquanto no signo do Touro, esta presente no hemisferio
norte da Terra como primavera, a epoca da corte amorosa, do
desenvolvimento, do nascimento. Em oposicao jaz Escorpiao,
o signo atravessado pelo Sol no outono. Aqui vemos a queda
das folhas e a diminuicao da temperatura. Os campos estao
pardos e as aves do verao ja desapareceram. £ um periodo de
decad&icia, o comego do fim de um ciclo natural quando as,

energias vitais parecem gastas. Por toda parte ha um clima de
morte e podridao — e ainda assim em cada fruto ha uma se-
mente, em cada raiz uma renovagao de vida que nao vemos.
Touro^ e Escorpiao sao antipodas cdsmicos: um e a entrada na
vida fisica, o outro e a partida para a morte fisica. Apesar dis-
so, cada um deles content em seu intimo um pouco do outro,
ambos sao espelhos, na natureza, da lei dos arquetipos — nis-
so esta a essencia de Hochma.
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O Zodiaco em Hochma contem todas as possibilidades. A
forca potential dessa Sefira e imensa. Antes de ser recebida e

contida em Binah, todas as eombinacoes sao possiveis. O Zo-

diaco descreve doze largas definicoes, mas cada uma delas e

plena de variedades em sua propria especialidade. A potencia-

lidade acumulada no signo de Capricornio e vasta. Aqui ha

estabilidade e forca, ordem, hierarquia, paciencia, tempo, Em

Aries temos a dinamiea da iniciativar originalidade, coragem,

pericia, sacrificio e visao;,e essas sao meras manifestacoes hu-

manas desses principios basieos! Multiplicadas por doze, mais

os varios niveis em que esses arquetipos atuam, teremos o to-

tal com o qual uma arvore da vida pode-se desenvolver, trate-se

de um homem ou de um dos doze do Olirapo.

Desse ponto podemos ver como as emanacoes que saem

de Kethe; sao modificadas ao passar atraves da Sefira, ate que

adquiram sua forma final em Malcut. De sua conversao ate

seu verdadeiro potencial pela acao de Hochma, as emanacoes

formuladas em principios maiores por Binah sao desenvolvidas

e se expandem dentro de seu contexto com a ajuda de Hesed,

refinando-se entao pela diseriminacao de Gevura na entidade

de Tepheret. Netzah entao deixa a coisa agir, enquanto Hod

relata isso para o mundo exterior. Yesod mantem seu equilibrio

e formula um resumo da questao. Malcut e o que n6s vemos

em sua forma fisica quando a arvore esta completa, tendo tra-

zido a Terra o processo criador.

Alguns cabalistas modernos inserem o planeta Urano na

Sefira de Hochma. Embora nao universalmente aceita, a nocao

contem algumas ideias interessantes. Urano e o pai de Saturno,

que o destronou, logo que o uniyerso foi feito. Urano era filho

de Gaea, a primitiva Mae Deusa, aparecendo logo depois da

Caos, no comego da Criacao. Urano foi seu primeiro filho. De

seu relacionamento nasceu Saturno, o cacula, que foi posterior-

mente destronado por Jupiter, seu proprio filho.

Fora um vago paralelo com a Biblia, talvez o mais inte-

ressante seja o fato de que Urano e o deus do cosmo estrelado

o leito do Zodiaco. Urano foi tambem considerado pelos
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gregos como a divindade primordial, o qual, junto com sua

mae, era tido como o avo do mundo. Embora nao correspon-

dendo muito precisamente com a arvore da vida, ha aqui algum

material para ser meditado — e no que respeita ao estudo da

cabala esse processo e infinito. Como acontece na vida, cris-

talizacao significa atrofia e morte.

Os modernos cabalistas, como nos casos de Hochma e

Daat, atribuem por razoes didaticas um deus e um planeta a

Kether. Ele e Netuno, jrmao de Jupiter e deus do Mar. Tao
poderoso quanto Jupiter, ele assumiu o comando do mundo
medio das aguas; com Jupiter acima, no ceu e Plutao abaixo,

no submundo. Como um simbolo de seu poder, leva um triden-

te, talvez uma chave para as forgas divinas >; ou trindade, cria-

doras do universo. Outra qualidade de Netuno e que ele, como
o mar, € onipotente e onipresente — uma presenga como a

agua, em todas as partes do mundo. Alguns cabalistas acham

esse ponto relevante e especulam sobre a natureza desse ser,

referindo-se ao fato de que ele e o irmao mais velho de Jupiter.

Essas ideias, contudo, sao meros fragmentos de um conhecimen-

to agora perdido, e no momento distorcido pelo tempo.

A Sefira de Kether e tradicionalmente descrita nessa escala

como primum mobile — o movimento primeiro. O nome se

explica a si proprio. Mas o que se move e o que move essa coisa,

essa e outra questao; porque ha mais do que uma esfera invisivel,

cantando enquanto giram os sete ecus. Ligada a ideia do pri-

mum mobile esta o mesmo conceito com referenda a Kether

— a coroa. O que vem do alto da coroa e da raesma ordem
daquilo que vive alem do primum mobile, Talvez seja oportuno

dizer aqui que acima do planetario, e acima mesmo do movi-

mento primeiro, nessa ordem, existem outros universos; tres

mais, ao todo. De acordo com o pensamento cabalistico, expos-

to no capitulo seguinte, ha quatro grandes arvores da vida, cada

uma delas parte de uma imensa cadeia que vai do universo di-

vino, passa atraves dos mundos da Criacao e da forma e chega

ao reinado dos elementos e da agao — este em que vivemos.

Nessa escala, o sistema que estivemos examinando e, de fato,
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o mais baixo e denso dos universos; e os planetas observados

no ceu sao os mais mesquinhos e insignificantes num vasto e

fantastico conjunto. Vemos o Sol como uma bola brilhante, mas
na realidade vivemos dentro de seu corpo radioso como vive-

mos dentro do cinto de radiacoes Van Allen e dentro da atmos-

fera. Nosso planeta nao acaba senao bem adiante da Lua; e se

podemos ver isso com olhos cosmicos, tudo assumira a forma

de um grande sapo puisante, com sua cauda diafana oscilante

aos ventos solares, mais do que uma pequena e solida esfera

azul e verde. Esse e o mundo de Assiah — os elementos e a

acao, o estagio final de Kether quando, no fim do processo

criador, ele se torna Malcut.

Aqui entao esta a arvore da vida mostrada nos termos

dos velhos deuses e dentro do simbolismo que lhes era proprio.

Combinando isso com o conhecimento correspondente e a expe-

riencia de Sefirot presente em cada um, uma visao melhor de

sua natureza pode ser obtida. Essa e a aplicacao pratica do prin-

cipio "Em cima 6 como embaixo", tao citado na velha filosofia.
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OS QUATRO MUNDOS

T.endo determinado a natureza do Sefirot faremos uma pau-

sa, antes de explorar seus relacionamentos, para ver como eles

se adaptam a um projeto ainda maior.

Como ha quatro estados da materia no mundo fisico —
fogo, ar, agua e terra — assim tambem ha quatro corresponden-

tes nfveis no universo relativo. Tradicionalmente eles sao co-

nhecidos como Atziluth — o mundo das emanacoes; Briah —
o mundo das cria0es; Yetzirah — o mundo das formacoes; e

Assiah — o mundo da substancia e da acao. Esses quatro rei-

nos formam uma cadeia de crescente densidade e um numero

de leis tanto mais avangadas quanto mais sao aproveitadas do

mundo atziluthico. Cada nivel e um espelho sem brilho do de

cima, ate o mundo assiatico — aquele em que vivemos — e

la a materialidade e tao densa que podemos apenas observar

o que nos esta bem proximo.

Na grande arvore da vida que compoe toda Criagao, esses

quatro mundos estao dispostos nas divisoes horizontals de Ke-

ther, Hochma e Binah, a triade de Atziluth; o retangulo supe-

rior formado por Hochma, Binah, Gevura e Hesed (Briah);

o retangulo inferior construido com Hesed, Gevura, Netzah e
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Hod, com Tepheret no centre (Yetzirah); e a triade inferior

constituida de Netzah, Hod e Malcut, com Yesod no centro

(Assiah). A partir da triade superior, essas divisoes horizontals

correspondem grosseiramente aos quatro mundos. Digo grossei-

ramente porque e da natureza desses mundos a interpenetraeao

uns nos outros; nao apenas na arvore mas literalmente, como

o calor e o ar, o ar e a agua, e a agua e a terra.

Os cabalistas veem as relacoes entre os mundos da arvore

de varios modos, alguns com a demarca§aQ no horizontal, en-

quanto outros com elas nos triangulos centrais. Alguns, por exem-

plo, tomam Tepheret como o ponto mais baixo do mundo bria-

tico, com Yesod desempenhando o mesmo papel para o mundo

de Yetzirah, enquanto esse penetra o triangulo assiatico.

A ideia da existencia de quatro universos avanca ainda

mais com a nocao de que cada mundo tern sua arvore completa,

fazendo com que o Malcut da arvore de Atziluthic seja o Te-

pheret do mundo de Brian, intercalando com o mais baixo

Malcut, onde o residuo de todos os mundos esta concentrado.

Essa ideia segue o principio de que cada unidade completa no

universo se baseia na arvore. Alem disso, sabe-se que dentro

de cada arvore em miniatura os quatro mundos se repetem, e

assim infinitamente ate o menor dos cosmos completos. Isso e

completamente diferente do fato de que em cada Sefira indi-

vidual ha uma outra completa subarvore.

No homem esses quatro mundos correspondem a niveis

diferentes do seu ser. A prova mais baixa e o corpo fisicoj o

ret&ngulo mais baixo e o reino da emogao, enquanto o retan-

gulo mais elevado diz respeito ao intelecto. A mais elevada

triade consulta o espirito. Varias tradicpes conhecem outros

nomes, como sutil, carnal, racional, e corpos divinos mas os

significados sao exatamente os mesmos.

E util identificar esses niveis nos quais e possivel obser-

var com facilidade o que se passa nos processos criativos de todo

relacionamento humano. Num caso de amor, por exemplo, tudo

acontece depressa, dependendo de o que esta em jogo ser espi-

rito, cabe?a, coraQao ou intestinos. A predominancia de uma e
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a ausencia de outra, equivale a uma revelac,ao do processo.

Quando os quatro estao equilibrados, o milagre acontece.

Tomando o mundo de Arziluth primeiro, podemos descre-

ve-lo afinal como o reinado no qual a arvore da vida esta no

seu mais puro. Esta de fato funcionando no reino das emana-

?oes. Aqui, perto da luz infinita, todos os Sefirots sao radla-

?6es ou ressonancias diretamente em contato com o Divino.

Tradicionalmente, o Sefirot e conhecido por varios nomes

divinos, cada qual representando o aspecto mais puro do Abso-

luto, como e manifestado no universo relative De nossa dis-

tante visao muito pouco e conhecido 1 a respeito, e pretender

esse conhecimento seria tolo. £ sabido que as experiencias mis-

ticas nao podem ser descritas, nao pela perda da articulagao

de seus participantes mas porque nao ha linguagem ou simbolos

adequados para a transmissao da experieneia. Seria como expli-

car Einstein e sua equacao de massa-energia a uma ovelha.

Para aqueles que se interessam profundamente por esses

nomes de forca, como eles sao chamados, ha uma literatura

abundante. Mas esse estudo nao exige livros; e fazer contato com

urn mestre na arte e remoto e dificil para alguem que nao se

submeteu a uma disciplina pratica por algum tempo. Desejo,

no entanto, sugerir aqui que sigamos nosso caminho atraves

deste livro, e observemos a arvore da vida primeiramente no

nivel assiatico e talvez no yetziratico.

O mundo briatico, o reino das criacoes, e conhecido como
o universo dos arcanjos. Esses podem ser definidos como inte-

ligencias relacionadas com o cumprimento das instrucSes di-

vinas, as quais poem em marcha o processo projetado. Nesse

nivel nada pode ser visto, como a ideia de um predio antes

que ele seja desenhado pelo engenheiro. Aqui, milhares de pos-

sibilidades sao ainda inerentes. A partir de uma ideia um tipo

inteiramente novo de arquitetura pode surgir. Esse e o mo-
mento de atividade criadora, antes que se inicie a fase de for-

mulagao.

A arvore no universo briatico descrevera as mesmas ope-

racoes dos mundos mais baixos, mas o nivel de energia e ma-
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terialidade sera de potencia mais elevada; o Malcut de Briah

contem qualidades elementais capazes de tomar nossos traba-

lhos mais criativos grosseiros e infantis.

O mundo yetziratico esta fechado ao nosso entendimento.

fi o reinado das formas. Aqui o processo criativo e fluidico

e em desenvolvimento, como os vasos de ceramica quando ainda

estao sendo elaborados. Nesse ponto subitamente se manifestam

variacoes infinitas e de grande variedade, mas apenas dentro

do contexto proprio do mundo briatico. Moldes sao construi-

dos e preenchidos, mudados e reformados. Aqui um fluxo e

um refluxo ocorrem, configurates emergem e se dissolvem na

medida em que encontram condigoes determinantes. Tudo volta,

ainda uma vez, ao conceito original. Muitas das artes do ho-

mem sao representacoes do mundo yetziratico e o simbolismo,

por exemplo, e uma tentativa de fixar esse estranho reinado

em termos assiaticos.

O reinado assiatico e composto de elementos. £ literal-

mente o mundo em que vivemos. Nao e, contudo, tao simples

quanto a pura fisica, uma vez que os mundos superiores o pe-

netram. Um gato se origina de um pensamento na mente da na-

tureza, de modo a preencher uma necessidade cosmica, como
aconteceu com os dinossauros e como acontece com o homem
agora. Desse ponto de vista, um gato e todos os gatos, e todos

os gatos sao meras copias de um so gato. Aqui temos um impul-

so criador originario do mundo briatico, e manifestado atrav6s

de seu mutante, uma gata prenha, um gato, um cadaver, no
mundo assiatico. Se perguntarmos o que e um gato no mundo
assiatico, a resposta sera que e uma recomposicao de muitas

centenas de latas contendo alimento para gato, mais ar, agua

e luz. Concreta como um gatinho, a resposta nao e o que oa-

rece, nem algum de nos e o que parece no mundo assiatico.

Tao familiares nos parecem os fenomenos desse reinado

que tendemos a considera-lo como o unico possivel. O uni-

verso fisico, conquanto cosmico possa parecer, e apenas o ros-

to dos mundos superiores, embora em sua realidade ele conte-
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nha-os a todos, uma vez que Malcut e Kether, espirito 6 ma-

teria.

No reino da natureza vemos a permanente mudanca das

formas da flora e da fauna. Aqui os elementos se movem atra-

ves de um ciclo sem fim, por um instante congelado nessa plan-

ta ou naquele animal. Mas consideremos a construeao de mi-

Ihoes de folhas num pomar, e o circuito original para a troca

de energias necessaria, com a lenta modificacao por muta9ao

variando com o clima, que no planeta se alterou do periodo

glacial a era tropical. Tudo isso seguindo seu curso enquanto

o homem carrega a atmosfera com ondas de radio, e com pen-

samentos e sentimentos, para nao mencionar a acumulacao de

residuos de geragoes de vidas.

Acima do mundo da natureza esta o planeta e atras dele

os outros planetas, o Sol, e milhares de estrelas ao fundo. Tudo

isso, incluindo a Via Lactea que vemos nos ceus, nas noites

claras, e o mundo de Assiah. Olhando para o alto e para baixo

vemos materia e por mais vagarosa que uma galaxia se mova

para nossos conceitos de tempo, e ainda o reino dos elemen-

tos. Ainda o menor dos atomos pertence ao reino assiatico,

embora seu aspect© energetico possa cair na porcao superior

da aivore da vida assiatica.

O homem vive no mundo assiatico. Ele tern, no entanto,

acesso aos universes superiores e isso refina seu ser e o torna

mais consciente desses reinos. Para fazer isso ele tern de adqui-

rir mais do que o corpo fisico que a natureza lhe deu. Ele

precisa organizar, fora das substancias que penetram seu ser,

um novo veiculo para cada mundo. Isso toma tempo e trabalho,

conhecimento e pratica, Ja se disse que essa e a unica posicao

do homem. Ele pode evoluir como individuo. Ele pode crescer

num ritmo superior ao da evolucao gradual de toda criacao,

ultrapassando os anjos e arcanjos, os quais, embora pertencen-

\ tes a uma ordem mais alta de inteligencia, sao fixados em seus

papeis e funcoes no modelo cosmico. So o homem pode ultra-

passar os lados direito e esquerdo da arvore da vida e ir adian-

te, pela coluna do meio.
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Vistos em conjunto, os quatro mundos podem ser com-
preendidos em quatro circulos concentricos, Atziluth no lado

externo, Assiah no centra, cada um deles com dez divisoes cir-

culares representando os dez Sefirots de cada mundo, baseado
no eixo de Malcut dentro do circulo assiatico. Alem da peri-

feria externa do Kether do mundo atziluthico esta a circunferencia

da luz sem fim, e alem dela os dois outros veus da existencia ne-

gativa englobados pelo Absoluto. Dentro do circulo externo

do Kether Atziluthico, a densidade aumenta a cada passo dado
o anel exterior ou Sefira, contendo todos os outros. Desse modo,
todo elo na cadeia cosmica e regulado de cima, enquanto, por
sua vez, controla os de baixo. Em terraos de densidade de vi-

bracao, os valores ciclicos parecem aumentar a medida que ca-

minhamos para o centra, ou quanto mais baixo descemos; embo-
ra, de fato, os valores mais sutis estejam presentes mas inde-

tectaveis no, digamos, universo assiatico. Essa interpenetracao
dos mundos mais elevados nos mais baixos pode explicar muita
coisa sobre o chamado "outro mundo", os milagres, e outros

fenomenos de ordem sobrenatural.

Os diferentes niveis apresentados no esquema circular dos
quatro mundos foram dispostos, pelos cabalistas, numa escala

evolucionaria chamada os cinqiienta portoes. Ali 6 descrita a
progressao que se seguiu ao caos, atraves da formacao dos ele-

mentos, ate a Terra tal como a conhecemos. Prossegue entao
contando a historia do crescimento dos vegetais, saidos do mun-
do mineral, e o desenvolvimento do animal ate o aparecimen-
to do vertebrado. Af a evolucao do homem e apresentada, pas-
so a passo, ate sua aproximacao da imagem de Deus. A isso se

segue uma descricao das esferas celestes, da Lua atraves dos
niveis planetarios ate o imperio do Ceu, atras do primum mo-
bile. Depois disso, os niveis angelicos das hierarquias celestiais

sao mostrados, finalmente com o portal de Ain Soph, a luz
sem fim.

Essa cosmografia pode parecer exotica para nos, em termos
coatemporaneos, mas essa e talvez mais uma questao de lin-

guagem que de exatidao. Um anjo, definido como querubim, era
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muito diferente, em natureza e funcao, de um serafim. Esse

vocabulario era tao preciso na Idade Media quanto e preciso

hoje o vocabulario relativo a fisica, talvez mais. Para nos o

simbolismo nao deve ter significado dbvio para nossa experien-

cia, ou talvez n6s possamos chamar a mesma coisa por nomes

diferentes. Nao obstante, o importante e lembrar que esse esque-

ma do universo baseou-se nos mesmos prmcipios da arvore.

Para alguns uma especula?ao, para outros uma hipotese atuan-

te, e para outros um mundo, seja de imaginacao seja de rea-(

lidade. O mesmo argumento pode ser aplicado a moderna fisi-

ca atomica e a astronomia.

Uma questao final. Os cabalistas tem uma combina§ao de

espelhos a que chamam Qliphoth. Esse era o reino dos demo-

nios ou o mundo das conchas. Produzidas por distorcao, de-

sequilibrio ou atrofia, essas eram forcas correspondentes em

cada nivel do universo, mas em descompasso com a evolucao

geral. Essas forcas se manifestam em toda coisa organizada,

quando se incide em superatividade ou em superexistencia. O
simbolo das conchas indica sua flexibilidade, sua interrupcao

de fluxo, sua separacao do corpo vivo. Assim, em termos hu-

manos, um homem que perdeu contato com sua humanidade/

pode se tornar um oficial num campo de concentragao nazista

— um perfeito demonio! Da mesma forma, um pais em guerra

civil (a pior das guerras) e literalmente um pais assediado por

demonios, embora possamos chama-los de comunistas ou de

fascistas. A amarga Guerra dos Trinta Anos, entre cat61icos e

protestanies, na Europa, mostra como os poderes religiosos po-

dem se tornar demoniacos. Por razoes diferentes, a situa$ao

qliphothica ocorre quando um pais, ou um homem, interrompe

seu desenvolvimento. A inercia historica ou a violencia tradi-

cional se solidifica como um costume rigido numa comunidade,

impedindo o crescimento economico ou o respeito aos direitos

humanos, enquanto a corrupcao e tolerada. No homem, a con-

cha psicologica da letargia, ou da superatividade, pode estran-

gular sua evolucao pessoal, impedindo-o de ver o mundo fora

de sua propria imagem fixa dele.
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Todo fenomeno qliphothico significa a perturbagao do fun-
cionamento natural do Sefirot. JA perdaj&essa mterac^o,~muitas
vezes provocada por excesso de; estimulos, pode criar uma si-

tuacao de desequilibrio em maior ou menor grau. Toda distor-

?ao permanente na arvore tera de gerar uma circunst^ncia ie-
sastrosa; em larga escala, uma guerra mundial, no nivel pes-
soal a loucura — na verdade, a possessao por demonios.

Aqui entao estao os quatro mundos e as quatro divisoes
horizontais da arvore da vida. Como foi dito, para o fim a
que se propoe este estudo, nos nos concentraremos sobretudo
no mundo assiatico, a fim de que observando seu Irabalho em
nosso nivel nos possamos, talvez, ter urn vislumbre dos mundos
superiores.

LvQ

TRIOEOITAVA

Ajjl l*£> Wc IT

a se disse que o Universo relativo passa a existir atraves

da a$ao intermediaria de duas grandes leis. A primeira e a lei

da trindade trina,; que aproxima um acontecimento e a segunda

e a lei das oitavas, que mostra o desenvolvimento desse evento

atraves da sequencia definida. Ambas essas leis estao presentes

em toda parte, do inicio da divina criagao a a?ao banal de ris-

car um fosforo. Nada pode existir fora dessas duas leis.

O eonceito da trindade e familiar a maior parte das reli-

gioes e filosofias, e a cabala nao e excegao. Na arvore da vida

e vista muito precisamente ajriade Kether, Hochma e Binah.

Aqui estao os fatores positives e negativos mostrados nos pila-

res de forca e forma, com o terceiro elemento de equilfbrio

trazendo-os a um relacionamento na coluna central. Nada pode
suceder ate que todos os tres estejam em rela^ao, tal como uma
crianga nao pode ser concebida sem que certas condigoes sejam

preenchidas por um homem e uma mulher. Assim e atraves do
universo, onde um evento verdadeiro ocorre.

Pode-se notar, olhando para a arvore, que todo o Sefirot

se forma no trio, ou triade. Alem disso, cada uma dessas trfa-

des tern conexao com a coluna central da consciencia. Isso e
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vital, uma vez que enquanto a coluna direita e a coluna esquer-

da sao fixadas numa funcao (do mesmo modo que um homera
e um homem, e nada mais), a coluna central completa uma
triade, permitindo ao evento eclodir. Pode-se tambem observar

que ha grandes e pequenos trios na arvore, bem como alguns

particulares que se relacionam principalmente com o eixo cen-

tral. Todos esses tern seu lugar especial no esquema cosmico

da arvore, e muitos podem se atuar em qualquer uma das seis

permutagoes que se perfilam atraves do crescimento, da deca-

dencia, da transformacao, da doenca, da renovacao e da rege-

neragao.

A lei das oitavas e baseada na ideia de que entre Kether

e Malcut se estira uma grande cord a, com a nota do no alto

e no fundo do eixo da consciencia. Essa e outra concepgao do
dito cabalistico: "Kether e Malcut e Malcut e Kether". Do
ponto de vista de que essa e uma corda vibrante, vemos que
todas as outras vibracoes do universo sao contidas nesse mo-
nocordio; embora eles nao o componham, um bilhao de pes-

soas compoem um completo Adao. Esse monocordio e de ordem
muito diferente, E a oitava mestre, enquanto todas as outras

sao menores, meras harmonias para suas grandes notas.

Como Jaco se comunicava com os anjos, subindo e des~

cendo, a oitava tern dois principais movimentos, para cima e

para baixo. Em musica vemos as notas se tornando mais altas

e de maior freqiiencia conforme vamos subindo de do, atraves

de re\ mi, fa, sol, la, si e do. Isso acontece porque a corda

vai sendo encurtada e mais vibragoes vao sendo acumuladas
num espaco menor. No universo isso tern muita significacao,

quando consideramos as ondas e a teoria das particulas. Na me-
dida em que descemos para os niveis mais baixos da materia,

a densidade aumenta. Isto e, mais particulas sao inclufdas em
espago cada vez menor. jTal como quando estudamos as vibra-

coes — intercambiaveis com as particulas de materia — elas

parecem aumentar tambem, embora nao no sentido que usamos
em alta freqiiencia. Por isso deve ser repetido que mais toques

implica no encurtamento da corda, produzindo crescente tensao
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mas menor flexibilidade. Essa e uma situacao correspondente a

nossa percepcao normal de freqiiencia aumentada, uma vez que

cada fenomeno em zona de alta vibragao esta sob grande con-

tracao e mais outras leis. Os movimentos infinitesimals e pe-

riodicos dos atomos, como os que se opoem de modo mais

vagaroso e flexivel as celulas, descrevem com muita proprie-

dade a verdadeira situagao da materialidade, onde as vibracoes

sao tao compactas que nada aparenta mover-se. Aparenta, dize-

mos nos, porque normalmente n6s pensamos o contrario a res-

peito de alta vibraeao. Temos repetido que as aparencias sao

enganosas, e que no universo real o inverso de uma coisa e ge-

ralmente a verdade sobre ela. Nao e sem motivo que o ho-

mem tern sido representado simbolicamente contemplando o

mundo de cabeca para baixo; vendo o transitorio como eterno

e o eterno como transitorio. Esse e o primeiro veu ilusorio por

tras do qual nos vivemos.

Se encararmos a arvore da vida sob essa luz poderemos

observar que o profundo do de nossa visao comum de fato co-

mega -de cima, em Kether, e atinge sua vibraeao maxima, bem
como sua compreensao, em Malcut. Para nos inflingir uma der-

rota a mais, a oitava flui de duas maneiras, desmanchando sua

intensidade no grande monocordio de Kether e passando atra-

ves das teclas do Sefirot. Ambos esses fluxos ocorrem simulta-

neamente, como um farol que iluminasse, ao mesmo tempo, o

Ceu e a Terra num so impulso, e que a seu turno contivesse

todos os impulsos de todos os niveis, alto e baixo nos mmimos
movimentos dos atomos do metal mais denso. Assim cresce o

reinado da coroa, e a vinda da coroa ate o reinado, para que

o Ceu possa se manifestar na Terra. A lei das oitavas, alem

de ser vista na grande progressao de Kether a Malcut, pode ser

observada em todas as escalas, ate os mais mundanos problem as,

tais como a luz do espectro, a tabela periodica dos elementos,

e e claro na musica. Usando a escala tonal comum, mas Iem-

brando de inverter o aparente aumento e diminuicao de fre-

quencia, podemos delinear a natureza do desenvolvimento das

oitavas, relacionando-a com a arvore da vida.
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Tocando o aparentemente baixo mas de fato grande do de

Kether, a oitava desce pela senda do relampago de Hochma.
Aqui, em sua primeira manifestacao, ela penetra no mundo das

vibracoes em sua primeira parad a. A energia agora esta pre-

sente. Ela entao passa para Binah a segunda nota, onde na

primeira Sefira ela se torna vagarosa e se fecha numa forma,

embora possa parecer rarefeita aos nossos olhos. Esse e o pri-

meiro trio. Daqui para a frente, apos um intervalo no qual va-

mos lidar com ela, a oitava fluira pelo Sefirot ate a arvore.

Ela nao tocara a coluna central, entretanto, ate que atinja o

do de Malcut. A razao para isso e a lei particular que rege as

oitavas.

Apos a superna triade constituida de Kether, Hochma e

Binah ser posta em acao, havera uma pausa momentanea, uma
acalmia que precisa ser atravessada. Esse fenomeno e observa-

vel em todo trabalho criativo na vida comum, quando ha uma
hesitacao inicial, apos uma partida vigorosa. Se nao se da um
salto, entao, a acao sera interrompida. Muitos livros e quadros

bem iniciados morreram nesse ponto critico. O de que se pre-

cisa e um impulso de tras, para que se va para a frente. Em
tarefas menores, um simples passeio, uma conversacao, um cafe,

podem agir como estimulantes. Esse impulso levara o fluxo a

nota fa da Sefira Hesed, o salto vital sendo dado pela invisivel

Sefira Daat que supre o contato com a coluna central de ener-

gia consciente.

A oitava continua mantendo o relampago por baixo, se-

guindo o desenvolvimento natural dos varios Sefirots, atraves

de fa-Hesed, sol-Gevura ate la-Netzah. Aqui novamente foi

atravessada a coluna central do equilibrio. A essa altura ja se

tornou patente o carater da oitava, e sua natureza e corpori-

ficada pelo Tepheret. Qualquer um que pratique algum traba-

lho criador sabe que uma vez que esse ponto foi atingido nao

havera mais mudanca. A essencia do livro ou do quadro ja foi

fixada. So comecando uma nova obra pode alguma discrepan-

cia ser corrigida. Novamente aqui a terceira forga — a da cons-

ciencia — se manifesta, mas dessa vez como a imagem de todos
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os passos da oitava que foram dados, e que ainda serao dados;

porque a senda ja foi tragada e os resultados, exceto quanto a

pequenos detalhes, ja estao cristalizados. Essa e a razao pela

qual todos os caminhos para Tepheret estao firmemente deci-

didos.

Apos ter sido determinada a natureza da oitava, de la-

Netzah (ciclos) para si-Hod (reverberacao), a seqiiencia con-

tinua. Agora chega-se ao ultimo intervalo, antes do fim. No-

vamente uma pausa, vista como produto da fadiga, facil de

observar em todas as tarefas. Um esforco maior final e neeessa-

rio para que se termine a seqiiencia. Durante a Segunda Guerra

Mundial os ingleses reconheceram, em seu esforco de guerra,

a necessidade desse impulso final, e a BBC pos no ar dois pro-

gramas de musica estimulante quando os operarios das fabricas

estavam esmorecendo. Esse e um exemplo grosseiro, talvez, mas

explica bem o trabalho da oitava. No caso da arvore esse inter-

valo e preenchido por Yesod, a possante Sefira da coluna do

equilibrio. Esse centro vital completa tres subtriades na grande

triade do fundo do mundo assiatico (acao e materia), trazendo

por sua vez toda a oitava para as manifestacoes fisicas mais

plenas. Num livro, esse e o trabalho final de colocar as pa-

lavras adequadas no lugar preciso, e manter esse trabalho por

muitas semanas (depois, sera facil falar ou pensar a respeito

de um trabalho tao arduo). Em Malcut, o do final esta com-

pleto; e agora Kether esta realmente em Malcut e Malcut em
Kether.

Sera oportuno repetir aqui que entre cada nota de uma
oitava ha uma oitava em miniatura, ou, para por isso em ter-

mos cabalisticos, ha uma arvore completa em, e entre, cada

Sefira. Isso comumente explica por que nao podemos entender

essa lei claramente, uma vez que apenas observamos algumas

notas durante algum tempo, ou Sefirot. Nos temos acesso uni-

camente a uma unica parte do processo completo, como um
editor que cumpre as tarefas de publicar a seqiiencia de Ge-

vura-Hod; ou como nos tribunals onde so se veem as fungoes

de Gevura e Binah no conjunto do sistema legal.
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A interacao das duas grandes leis, da oitava e da trinda-

de, e variada e destaca os muitos aspectos do universe No
homem sua intera?ao e bem demonstrada e um olho treinado

pode percebe-la em plena operacao. No entanto, antes de exa-

minarmos as triad es em rela^ao ao homem, precisamos tomar

contato com certas leis subsidiarias.

Enquanto em geral a coluna masculina pode ser vista co-

mo o principle ativo fluindo em Yesod e Malcut, e a coluna

feminina como o principio passivo equivalente juntando-os, deve

ser lembrado que o Sefirot individual e sujeito ao travestismo,

isto e, a mudanca de negativo para positivo, e vice-versa. Isso

e devido ao fato de que quando o relampago desce, a Sefira

superior sempre atua como o principio ativo para o recipiente

inferior, no fluxo das emanacoes. Por exemplo: Hesed e passi-

ve em relagao a Binah; e Gevura, normalmente passivo, e ativo

no caso em relacao a Tephereth. Ainda mais, em cada trio

qualquer dos Sefirots pode assumir uma posi^ao ativa, passiva

ou neutra, dentro de uma situagao limitada, isto e, quando de-

sempenhando um papel menor. Isso pode ou nao trabalhar em
equilibrio com a arvore inteira. Como uma disfungao humana,

por exemplo, a Sefira que devia ser ativa e passiva, ou atua

como ligagao. Um bom exemplo de Sefira passiva usurpando um
desempenho ativo ocorre com o homem que nao pode dormir

porque seu Hod nao consegue resolver um problema fora de sua

atribuicao. A mente logica comum, representada pelo principio

ativo da triade Hod, Yesod e Malcut, resolve o problema uma
e muitas vezes, usando todos os dados de que o cerebro dispoe,

o qual e visto inutil e impotente na tela yesodica. Enquanto

isso, incansavel, o nivel de vitalidade da triade Netzah, Yesod

e Malcut permanece incapaz de refrescar a mente devido a pas-

sividade de Netzah. O resultado e que nao ha energia suficien-

te na coluna ativa da arvore para permitir que o homem saia

dessa situagao aflitiva. As vezes ele cai no sono, exausto. Ai,

durante o repouso, quando a arvore esta funcionando normal-

mente, seu julgamento Gevura comeca a operar. Caso contra-

rio, um bom periodo de sono, com Netzah atuando normalmen-
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te, e sufieiente para restaurar as energias perdidas, pcrmitindo

que o problema seja resolvido na manha seguinte. Qcasional-

mente, co-mo ja tivemos ocasiao de experimentar alguma vez,

as solucoes sao apresentadas pelo Sefirot superior durante o

sono, enquanto as trfades mais baixas restauram o corpo e excre-

tam da mente o refugo, atraves dos sonhos. De modo geral as

triades funcionam normalmente, dentro de urn ciclo de permu-

tas, conferindo e compensando uma a outra atraves da arvore,

o que sera discutido mais a frente, em detalhes, depois de uma
visao geral da questao.

Tomando as triades laterais primeiro, e precise notar que

essas, por seu relacionamento com as colunas da forca e da for-

ma da arvore, sao menos flexiveis que as demais do centro e

do pilar medio. Isso porque as colunas ativa e passiva sao mais

ligadas com as fungoes do que com a consciencia, e tern con-

sequentemente menos liberdade de acao. Isso e facilmente veri-

ficavel numa pessoa que sempre formula julgamentos de valor

(excesso de Gevura), ou alguem carente de autodiscipHna (ca-

rencia de Gevura). Nao obstante, eles t£m missoes importantes

para desempenhar. Para tirar exemplos do homem, a triade

Hod-Yesod-Malcut define o processo de identificacao, a me-

moria e o corpo. Aqui ha uma seqiiencia continua de compara-

c5es. Essa historia pode ilustrar algumas das mais baixas tria-

des operando: enquanto caminha por uma rua, o Hod de um
homem esta classificando as impressoes que recebe. Ele evita

um poste, le um amincio, atravessa a rua entre automoveis em
movimento, usa os reflexos condicionados que a experiencia Ihe

deu e que a triade Hod, Yesod e Malcut acumulou para ele.

Ele sabe onde esta indo, porque depois de alguns anos ele cons-

truiu mentalmente um mapa do bairro naquela mesma triade,

o qual pode ser requisitado pela memoria a qualquer momen-
ta, e nele tracado um piano em sua tela yesodica, de acordo

com sua vontade. No entanto, ele ve uma ruela desconhecida

e sua mente Hod, sempre curiosa, dirige seu sistema volunta-

rio naquela direcao. No outro lado da arvore, seu Netzah-Yesod-

Malcut diz-lhe que ele esta com fome, que seria bom ir para
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casa para comer. Sua mente Hod, intrigada pela novidade do

que ve, do que cheira, do que ouve, ignora sua fome e faz com

que ele siga em frente. Na ruela desconhecida sua triade Netzah,

Yesod, Malcut, lanca alguma adrenalina em sua corrente san-

guinea. Ja nervoso, ele recebe mais estimulos de sua imagina-

<?ao yesodica, enquanto ele assume o papel fantasioso de um
agente secreto. Corajoso, bem apessoado e decidido, ele cami-

nha sentindo o peso de uma pistola imaginaria no bolso do seu

casaco. Dobrando a esquina, seus olhos de Hod se dilatam quan-

do ele ve uma silhueta feminina parada num canto sombrio.

Totalmente mergulhado em sua ilusao, seu Yesod desenha tra-

gos ideais no rosto da mulher a sua frente, enquanto seu Netzah

langa em seus nervos um estremecimento de desejo. Com a

triade Hod, Netzah e Yesod subitamente excitada, suas facul-

dades sensuais sao alertadas e seus instintos esperam a aproxi-

magao, ja crentes de que esta iminente um beijo na mais ten-

tadora das bocas femininas. A mulher se move de repente e

a luz ilumina seu rosto. Ela e velha, rigida, seus labios sao

finos e secos. A imagem yesodica desaparece, seu Netzah 6 re-

primido e seu corpo Malcut passa depressa por ela. Todo o

sonho se evaporou para a realidade. Pensando o quanto tolo

ele e, o homem volta para seu caminho familiar onde, depois

de um momentaneo percebimento de seu eu, ele mergulha de

novo no sonho yesodico, agora pensando no que tera para co-

mer no almoco, e sua fome netzahnica pede a seu Hod que di-

rija seus pes Malcut, com a ajuda de Yesod, a caminho de casa.

Tomando um caminho talvez mais serio deixamos essas

baixas triades e examinamos a parte mais alta da coluna cen-

tral. Aqui, tomando novamente o exemplo humano, deixamos

as tradicionais triades para subir o pilar da consciencia.

O homem e uma meia criatura da Terra. Vivendo no pla-

neta ele se submete apenas parcialmente as suas leis. Lemos

na Biblia que apos sua queda ele foi expulso do jardim do eden

para o mundo inferior. Aqui ele se vestiu com peles de ani-

mals e na morte encontrou de novo o po de onde veio.
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Esses sao depoimentos muito interessantes sobre a origem

do homem e sua composigao, especialmente a luz da arvore da

vida, a respeito da qual nos'foi dito que serviu de modelo para

o ser humano. Primeiro, seu corpo foi literalmente feito do
barro da terra. Ele contem os fluidos. vitais, ele usa o ar, ele

nao pode viver sem calor ou luz. Esses sao os elementos de-

finidos em Malcut. Ele tambem esta vivo em forma organica.

Nele estao todos os processes do mundo vegetal. Ele come,

bebe e respira. Ele tambem cresce e se reproduz, como as plan-

tas. No entanto, ele e tambem urn animal, com todas as carac-

teristicas desse reino. Isso o faz movel, social, agressivo e aman-
te, bem como dono de outros atributos puramente animais em
sua natureza. A familia ideal, com cada uma das atividades que

vem do bergo, atraves da infancia, a corte, o casamento, a

organizacao do lar, a carreira, a velhice e a sepultura, tudo e

parte do mundo animal do homem. Nem bom, nem mau, isso e

comumente visto como os aspectos da vida humana, quando
nao e verdade. O elemento humano de um homem e o fato dele

ser consciente de si proprio, e saber dessa consciencia. Nesse

aspecto ele pertence a um reino muito diferente daquele dos

animais.

A arvore situa o nivel mineral em Malcut, e o vegetal,

parte do homem, no grande trio Hod, Netzah, Malcut. Aqui
estao todos os processos e.os sistemas do corpo, com a inteli-

gencia vegetal centrada em Hod, Netzah e Yesod, a triade.

Nessa pequena trindade o processo ciclico e governado, das

reacjao ao mundo exterior atraves de Hod, ao oculto meca-

nismo de repetigao de Netzah. Yesod e o ato sexual ou poli-

nizagao, A triade Hod, Netzah, Yesod, pode tambem ser cha-

mada carne, isto e, ela traz a vida, em oposigao a cadaver.

O trio acima e a alma animal, ou Nefesh, no hebraico tra-

dicional, significando sangue, ou vida. Isso anima o corpo, da

a ele um alto nivel de consciencia, ate o ponto dele saber que

ela existe. Um gato e um animal muito inteligente mas e cego

e surdo para tudo que nao seja seu proprio sentido de vida. Ele

pode ser curioso com relacao a determinados objetos, mas esses
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objetos nao tern signifieado no universo felino. O gato logo per-

de o interesse e deixa de ver o que nao tern um sentido imedia-

to para ele. Os gatos sonham, e certo, como qualquer dono de

gato pode afiancar. Um gato possui um Yesod, e rosna e mia

para as imagens que a triade de Hod, Netzah e Yesod fazeni

circular nele depois de uma noite ma com os outros gatos da

mafia local.

O Nefesh, ou alma animal, nao e absolutamente inferior

como se acredita. Ele tern contato direto com Tepheret e e o
estagio seguinte no eixo vertical da consciencia. A complexa

soma de Tepheret, Hod, Netzah e Malcut e um organismo alta-

mente sofisticado com uma clara identidade, embora nao ne-

necessariamente de si proprio. Um tigre e uma especie distinta,

como o e uma vaca, Eles sao exemplos individualizados dessa

configuragao. No entanto, um homem e mais do que uma espe-

cie porque ele tern em si a habilidade para desenvolver uma
arvore inteira. Isto e possivel pela triade seguinte, Tepheret,

Gevura e Hesed, a qual define o aulopercebimento do homem.
Em hebraico isso e conhecido da maior parte dos cabalistas

como Ruah, que signifiea "respiracao" ou "vento". Essa e sem

duvida uma referencia ao sopro divino que deu vida a Adao.

No entanto, estudos do mais velho texto, a Biblia em hebraico

{Gen., II, 7), revelam que a palavra' Neshuma, \ ou alma hu-

mana viva, e usada, tratando-se de coisa diversa dos reinos ani-

mais e vegetais. Diz~se que da concepcao de uma crianca ate

o seu nascimento o embriao passa por todos os estagios da evo-

lucao natural. De fato isso ocorre, uma vez que ele forma, fora

dos elementos vindos do corpo da mae, um organismo que cres-

ce como uma planta. Ali ele se transforma num animal marinho,

nadando nos fluidos do ventre materno, antes de respirar pela

primeira vez como mamifero. Em que momento exato a alma

humana entra no corpo esta ainda para ser apurado, embora
seja mais provavel que o fenomeno ocorra na fase de: Tepheret

Pode-se dizer, porem, que o corpo de um homem no nasci

mento contem apenas caracteres geneticos (as moleculas de

ADN nas celulas, levando consigo seus cromossomos), mas estes

sao condicionados a ra?a e a familia do homem, nao ao seu psi-

quismo. Se isso nao fosse verdade, nao haveria varia?6es nas

famflias. fi o Nesbuma que faz de um homem um individuo. £

sua autoconsciencia que o distancia do animal, e da maior par-

te dos seus semelhantes, os quais tendem a se contentar com

as praticas e costumes tribais (socio-animais). O Neshuma tor-

na o individuo possivel^ devido aos seus lacos com Gevura —
julgamento — e Hesed — misericordia. Aqui estao as facul-

dades humanas, as emocoes; os animais sao incapazes de julgar

ou de sentir piedade. Eles nao matam os da mesma especie

por causa de Netzah e da inteligfincia da natureza, que quer

preservar a especie. So animais altamente desenvolvidos como

os macacos ou as sociedades bem organizadas como as formigas,

que lutam entre si; e isso pode ser devido, nos antropoides, a

um comeco de autoconsciencia, e nas formigas ao fato de que

em sua sociedade a inteligencia de massa e maior que a inteli-

gencia individual. Mas essa e uma area a ser estudada. -

O Neshuma ou alma, como podemos tambem chama-lo,

ligado em Tepheret, tern tambem acesso a Kether. O que lhe

confere um ponto unico de referencia e influxo de energia.

Qualquer homem realmente em contato e centrado em Tepheret

e de fato autoconsciente; uma vez que quase todas as sendas

se dirigem para ele, embora nos homens comuns os super iores

sejam linhas de comunicacao em potencial.

A Biblia supoe, em Gen,, I, 2, que a triade formada por

Hochma-Bihah-Tepheret e Ruah, o sopro ou espirito. Ligado

a divina triade, esse baixo triangulo siderado na essencia pode

ser ehamado consciencia objetiva, isto e, atencao voltada aci-

ma de tudo para o proprio eu. Aqui ha percebimento em re-

lagao a natureza do universo. As coisas parecem nao mais orien-

tadas num sentido pessoal mas esbocadas em termos cosmicos,

maiores que o eu, por mais nobre e puro que ele seja. Baseado

em Binah — compreensao, e Hochma — sabedoria, como pode

ek considerar a criacaa? Alem disso, Ruah se relaciona com

a triade de Binah, Hochma e Kether. Isso lhe confere um re-

lacionamento direto com o mundo divino, o universo atziluthico
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das emanagoes. Dizem os cabalistas que com a morte o corpo

Malcut retorna aos elementos, Yesod logo dissolvido, uma vez

que o processo vegetativo cessa. E Nefesh permanece enquanto

a energia vital da triade se desintegra paulatinamente, a medi-

da que o corpo se decompoe. Neshuma ou a alma encontra seu

abrigo nas regioes mais altas e o espirito, quando o processo

de purificagao e completo, volta por intermedio de Kether para

o Absoluto.

A mais alta triade e a trindade superna. Esse e o mundo
divino no homem e na Criagao. Daqui correm as tres forgas da

trindade e as sequencias fluem das oitavas e do Sefirot. Os ca-

balistas separam ainda as triades centra is em dois largos con-

juntos. O superior era conhecido como o grande ou longo rosto

e era composto pela forma Kether-Hochma-Binah-Tepheret.

Aqui o rosto de Deus atravessa o universo, cada fio da sua bar-

ba levando sua instrucao divina e sua existencia. O rosto mais

baixo era composto de Tepheret-Hod-Netzah e de Malcut. Esse

era chamado de rosto menor ou assembleia menor. Aqui se

encontra Adao ou a humanidade. Entre os rostos mais altos e

mais baixos esta o Sefirot de Gevura e Hesed, o querubim que

empunha espadas flamej antes nos portoes do jardim do eden,

onde passeia o Senhor Deus.
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o testemunho basico da arvore da vida e'um apenas, embo
ra aparente ter muitos aspectos, principios e processos em envoi-

vimento. Dai se pode dizer que a arvore e uma celula nuclear

que se divide pelos dez Sefirots, atraves dos quais fluem as di-

vinas emanacoes, pondo em movimento a interacao da oitava e

da trindade. Tudo isso se torna viavel gragas aos caminhos que
formam as tres colunas e estabelecem conexao com cada Sefira

num conjunto circulatorio, Aqui temos um mapa original dos

fluxos, desenhado de tal modo que perrnita o funcionamento de
uma serie inteira de mundos. /

A origem dos caminhos foi sempre objeto de muita espe-

culagao. Alguns destacam o conceito de que a arvore e de fato

um solido geometrico com suas partes entre o Sefirot a meia-

zona de divisao e a fungao equilibrada. Assim, Hesed e Ge-
vura sao separados mas nao apartados. Outros acham que o
Sefirot foi formado primeiro, talvez como cristais emergindo

de uma solugao cosmica, e os esbogos dos caminhos ter iam sido

os raios conetivos do relacionamento. Outros ainda acham que
ate que dois Sefirots existissem, um caminho entre eles seria

impossivel, enquanto outras escolas afirmam que tal como o
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divino relampago faz seus ziguezagues, os carainhos subsidiaries

continuam sendo os elos secundarios.

Todos esses conceitos sao, cada qual a seu modo, corretos,

mas talvez o fato mais relevante para nos code que algumas

chaves foram perdidas. Isso explica por que ha tantas interpre-

tacoes diferentes dos caminhos, por diferentes escolas, atraves

dos seculos. Esse tambem e urn vasto campo de estudos para o

nossp tempo.

A frm de estudar o estado de compreensao,] a esta altura

devemos examinar alguns pontos de vista. O que deve estar fir-

ms em nos e o fato de que o relacionamento entre dois Sefirots

nao apenas inclui o elemento comum a ambos mas tambem a

posicao do caminho na arvore, seu lugar em cada triade parti-

cular, ou no conjunto de triades, e em que sentido o fluxo esta

seguindo. Isso que deve ser recordado e determinado pelo re-

lacionamento ativo, passivo ou condicionado dos tres Sefirots

envolvidos. Uma analise complexa do problema mas uma ana-

lise que se torna compreensivel e facil com o tempo, tal como

o diagnostico para um medico experiente.

A primeira coisa que temos de saber a respeito dos ca-

minhos e que existem nada menos de 22 tipos deles. De acor-

do com o sistema mais divulgado, eles sao numerados, a par-

tir da decima Sefira de Malcut, comecando no alto da arvore

com o caminho de Kether-Hochma, designado pelo numero

11. A seqiiencia segue a numeracao ate 12, em Kether-

Binah, caindo 13 em Tepheret e assim por diante, ate que

chegamos ao trigesimo segundo caminho, de Yesod e Malcut.

Esse sistema e baseado nas tres forcas que saem de cada Se^

fira como o relampago se manifesta, com as triades retraidas

enquanto a seqiiencia do relampago atinge a Sefira adjacente,

em sua descida. E um desenvolvimento logico, embora nem

todos os cabalistas concordem com ele.

Ele mostra muito claramente, no entanto, um padrao de

desenvolvimento, embora possa ser comparado a um relampago

terreno, espalhando-se na dire9ao do ceu e da terra simulta-

neamente. Muita gente que usa a arvore para desenvolvimento
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pessoal aplica esse sistema particular, identificando diferentes ca-

minhos pelo numero e situando sua propria compreensao de

cada conexao entre os Sefirots. Um exemplo disso 6 o caminho

31 entre Hod e Malcut, o qual deveria referir-se com assuntos

relacionados com a ciencia e o estudo do mundo fisico, ao con-

trario do caminho 23, Hod-Gevura, o qual seria talvez um
exercicio do desenvolvimento critico a respeito de si proprio. A
significacao de cada caminho torna-se mais aparente a medida

em que a arvore, particularmente em sua relacao com o homem,
torna-se conhecida. Aqui estamos apenas examinando modos
diferentes de ver o mesmo fenomeno.

Ja se disse que os Sefirots sao objetivos e os caminhos

sao subjetivos- Em termos simples, o Sefirot permanece sempre

o mesmo, como a monarquia inglesa, onde pela morte do rei

repete-se sempre a mesma tradicional frase "O rei morreu, viva

o rei". Isso nao e resultado de um rito sentimental mas o co-

nhecimento da necessidade de uma constante, mantida sempre
acima das flutuacoes da epoca e dos governos. Os Sefirots sao

sempre os mesmos na realizacao de suas funcoes. Se assim nao
fosse, o universo entraria em colapso. Um paralelo pode ser

feito nos elementos constantes que formam a sociedade de uma
pequena cidade, em qualquer lugar e em qualquer tempo. Ha
sempre os mais velhos, os adolescentes e as criancas. Cada pes-

soa passa atraves dos diferentes estagios da iniciacao, seja na
floresta ou na esquina da rua onde moramos, ate que por um
processo de amadurecimento ela se torna um menino, um jo-

vem, um moco casado, pai etc. Quase todo mundo preenche

um desses estagios, de um modo negativo ou posttivo.

V Os caminhos nao sao constantes do mesmo modo que os

Sefirots. Por sua natureza eles sao sujeitos aos dois polos do
Sefirot a que estao ligados. Eles tambem tern sua earga ne-

gativa, positiva ou neutra, e tomam as caracteristicas requeridas

pelas triades de que participam. Sao como os camaleoes, mas
de cores definidas, apenas preparados para assumirem certos

tipos de variacoes. Isso porque, como a palavra "subjetivo" mes-
mo o diz, eles nao sao os donos da situacao.
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Diversas tentativas ja foram feitas para sintetizar as ca-

deias de cada caminho e a seguinte e a mais antiga de tod as,

Podemos conjeturar que a lingua hebraica foi reformulada en-

quanto os judeus estiveram presos na Babil6nia no seculo 6.°

antes da era crista. Isso foi possivel porque o hebraico foi a

primeira lingua quando os exilados voltaram para a Palestina.

Muito esforco foi empreendido, tal como aquele levado a efeito

nos seculos 19 e 20 pelos sionistas que trouxeram o hebraico

para o mundo raoderno, com novas palavras tiradas de outras

linguas contemporaneas. Na Babilonia o problema era diferente.

A solusao que eles procuravam (fosse quern fosse que estivesse

por tras desse movimento) era muito mais do que meramente

reestruturar os caracteres hebraicos, adaptando-os a caracteres

sirios. Eles estavam, isso se saberia depois, tentando reestruturar

a raiz da lingua de entao, de tal maneira que a lingua agisse

como urn sistema dentro de urn sistema, como a algebra dentro

da matematica, mas aplicado aos cinco livros de Moises ao Tora

e a arvore da vida. Disso adveio, mais tarde, uma serie de

descobertas, e enquanto muitos descobriam que a numerologia

era uma chave profunda para a filosofia, outros investigadores

tornaram-se tao enamorados dos numeros e seus significados que

acabaram por se iludir a si pr6prios, como muitos outros. Esse

e urn fenomeno comum na ciencia moderna, em que muita gente

atribui os enganos a experimentos fracassados, tais como os ha-

vidos antes do primeiro voo com o mais pesado do que o ar.

Essa peregrinasao a fantasia numerica em nada prejudica o

verdadeiro e serio trabalho feito pelos antigos rabinos. O que se

segue e uma olhada na pesquisa desse sistema que chegou ate

os nossos dias. Como na arqueologia, apenas algumas das fun-

dagSes foram descobertas, e enquanto nos apenas podemos ima-

ginar o que seria todo o palacio, resta-nos muito pouco sobre

que trabalhar.

O alfabeto hebraico possui mais do que simples valores so-

nantes. Ele tambem possui designacoes numericas e significados

cosmicos. Os valores numericos sao simples e comuns a muitas

linguas antigas que nao dispunham de um sistema numerico se-
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parado. O hebraico vai muito mais fundo e possui uma metafl-

sica completa de numeros e familias de palavras. Essa, no en-

tanto, nao e nossa seara e nossos estudos exigem que deixemos

isso aos que sao familiarizados com esse vasto labirinto de sig-

nificados que podem ser extraidos de um conjunto de chaves

tao versatil. Se olharmos para a arvore veremos a seqiiencia

dos numeros exposta, cada caminho com uma letra hebraica assi-

nalada, 22 ao todo, o alfabeto inteiro. Cada uma delas com um
numero eorrespondente, crescendo esse numero ate Malcut.

De maior interesse para nos sao os significados origina-

rios ou as imagens formadas por essas letras. Ate o seculo 8.°

da era crista, o hebraico nao possuia vogais escritas, a ponto

de muitos significados terem sua origem numa simples palavra

de tres letras. O nome Hod e um bom exemplo, como uma

olhada a um bom dicionario de hebraico podera mostrar. E
dessa palavra basica comum que sairam "esplendor" e "reverbe-

racao". Uma pequena observacao pratica revela que o titulo

dessa Sefira nao e uma descricao vaga mas um apanhado pre-

ciso da funcao de Hod no elemental e no nivel de acao da

arvore da vida.

Examinando as letras e sen significado antigo comecamos

a adquirir uma nova maneira de ver os caminhos. Assim, Aleph,

no caminho de Kether-Hochma significa "criar centenas", ou

"domesticar e civilizar"; enquanto Beth, de acordo com outro

esquema de seqiiencias do caminho Hochma-Binah, signifida

"uma casa, uma tribo, um instrumento". Os caminhos da arvore

sao desenvolvidos depois por esse metodo, o qual difere dos

outros na medida em que ele completa as triades, enquanto

percorre o relampago, em lugar de preenche-lo a posteriori.

As imagens das letras fluem pela arvore abaixo, cada simbolo

uma chave para um caminho particular. Assim Ayin, no ca-

minho entre Hod e Tepheret, significa "olho", ou "estudar, exa-

minar", o que e apropriado para Hod olhando para Tepheret,

no sentido da logica comum conferindo com a natureza essen-

cial; isto e, a que representa Mercurio, o deus da informagao

e das comunicagoes dirigindo-se a Apolo, o deus da verdade
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e da iluminacao. Esse modo de definir os diferentes caminhos e

bastante valioso, e ha razoes para acreditar numa corrente de

pesquisa que toda uma cidadela fiiosofica esta extraindo das

raizes da arvore e das origens do hebraico. Um exemplo e o
modo de leitura dos caminhos, baseado nesse sistema de estudo

das letras, o que tem levado a interessantes descobertas. A tria-

de Netzah, Malcut e Hod e suas respectivas letras Shin, Nun e

Tov formam a raiz das palavras "ciclos, dia, ano" e "dormir". A
triade Hod, Netzah, Yesod forma com suas letras Nun, Koof,

Peh a raiz das palavras "caminhar num circulo". Hod, Netzah,

Tepheret e suas letras-caminho formam a base de "fechar em
posigao, ser ferrado". As letras de Gevura, Hesed e Tepheret

formam, com Zayin, Caph e Heh, significados como "purifi-

cacao" e "limpeza", em todos seus sentidos. Binah, Hochma e

Tepheret formam com Yod, Tet e Beth "tornar fertil, desen-

volver". A ultima triade Kether, Hochma e Binah, com as

letras Gimel, Beth e Aleph, significam "reservatorio de agua",

ou "sistema subterraneo". Como curiosidade, Adao deriva de

Kether, Hochma e Hesed, significando as letras "sangue vivo,

vermelho" e "homem". As letras de Netzah, Malcut e Malcut,

triade de Hod, formam o nome de Seth, filho de Adao — que

tambem significa "a base" ou "ou fundo". Finalmente, as letras

do caminho de Hod, Gevura, Gevura, Binah, Binah, Kether, so-

letram Samech, Vav, Gimel, o que Significa "volta as origens",

completando o circulo todo. De grande interesse acad£mico, essas

etimologias e origens de letras proporcionam uma visao mais de-

talhada na infra-estrutura da arvore a ser explorada.

Uma outra faceta do alfabeto hebraico sao as designacoes

planetarias, zodiacais e elementais encontradas no velho livro

de formacao. Nessa antiga obra cabalistica, as letras, quando

dispostas numa segunda seqiiencia, tambem descrevem, de acordo

com a letra e sua correspondSncia, a natureza dos caminhos.

Assim, o caminho entre Malcut e Yesod (letra Resh) e o ca-

minho de Saturno, o qual e uma ardua subida, em termos hu-

manos, pelo ingreme universo material das formas. Essa e uma
compreensao terrena, a experiencia criadora de paciencia, ven-
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do o universo atras da superficie externa da existencia. Esse e

um caminho duro, triste, mas capaz de desenvolver fore,a e ta-

lento. Aqui temos nova chave para a natureza do caminho,

embora a linguagem planetaria e zodiacal nao seja muito pare-

cida com a dos nossos dias. Isso criou muitas dificuldades para

os estudiosos da arvore da vida, uma vez que seculos de tra-

balho, de natureza entao viva e clara, nao resultaram senao em

obscuridade para nossa visao. Ideias e simbolos, no entanto,

muitas vezes reaparecem como coisas uteis. Se eles sao ar-

quetipos verdadeiros, acabam por voltar em formas modificadas,

como a Venus eterna de cada geragao que se revela sempre

de maneira bem clara. nao obstante suas mudancas de traje.

Um terceiro sistema relacionado com a arvore e seus ca-

minhos, e cuja validade merece ser examinada (embora venha

sendo ofuscado nao tanto pelo tempo como pelas supersticoes) 6

o baralho do Tarot. Trata-se de uma colecao de cartas que

apareceu primeiro na Idade Media. Hoje so conhecemos o ta-

manho reduzido das cartas, das dimensoes de um baralho co-

mum, com desenhos as vezes bonitos mas nos quais nao e mais

possivel adivinhar as vers5es da serie maior.

O tempo, a organizagao de novos blocos, a moda e homens

trazendo novas ideias para novas disposigoes de cartas, tudo

isso deixou uma imagem fragmentada de como eram as antigas

figuras. Como um sistema e impressionante com seu simbolismo

grafico, mas falta alguma coisa, Os cabalistas tern razao quando

dizem que a arvore da vida e o ponto de referenda necessario

a sua complementacao. Aqui estao algumas possiveis pistas.

O baralho menor e composto de quatro series, ou naipes,

cada uma delas feita de dez numeros comegando pelo as, Se

lemos as quatro series como diagramas dos quatro mundos ou

universos, teremos um diamante ou ouros, para Assiah; cora-

goes ou copas, para Yetzirah; espadas para Briah e paus para o

mundo atziluthico. Aqui temos terra, agua, ar e fogo, novamen-

te. Alem disso, nas quatro cartas de cada serie encontramos os

quatro niveis contidos em cada serie-mundo da arvore. Assira,

o valete de paus e o nivel assiatico no mundo atziluthico etc.,
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PRATICA

c,'ompletamos agora nosso estudo teorico sobre a arvore da

vida. Ha muito mais a ser aprendido sobre sua natureza e me-

canica, mas isso s6 pode ser adquirido com tempo e pratica. A
aplicacao pratica da arvore e muito importante, uma vez que

enquanto aprendemos de Hod precisamos equilibra-lo com Net-

zah; Nesse sentido ambas as colunas da arvore entram na acao,

centradas no e observadas do pilar central, sr

A arvore da vida e uma ferramenta e uma tecnica. Pode

ser usada de modo vario, desde obter maior desenvolvimento

pessoal ate examinar um corpo relativamente mundano corao o

Parlamento. Dentro do seu esquema, vdrias disciplinas psicologi-

cas e fisicas podem ser planejadas. Obtendo conhecimento e do-

minando o manuseio de varios aspectos da arvore, poderes ex-

traordinarios podem ser obtidos e novas percepcoes abrirao

novos mundos. ^ssas praticas, no entanto, exigem um professor

habil e digno de confianga, o qual embora de grande categoria

espiritual esteja em perfeito contato com o cotidiano. Um bem
dotado mas pouco pratico instrutor e nao apenas inutil mas ate

perigoso. Nao se devem escalar montanhas com um guia que nao

seja absolutamente equilibrado.
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Num livro como o nosso, toda tentativa de mostrar a ar-

vore em acao deve ser modesta. Aqui so podemos usar o palido

reflexo das palavras para ilustrar seu potencial. Nessa ultima

parte, entretanto, examinaremos varios organismos e fenomenos

completos, para ver como nosso microscopio cosmico pode atra-

vessar a luz no sentido de verificar alguma coisa colocada na

lamina do Tepheret.

Primeiro precisamos reunir as leisj para que elas possam ser

examinadas. O primeiro requisito e que ela seja corqpleta,

isto e, que seja uma unidade inteira e nao parte de um todo. O
coragao nao e uma simples parte mas completa um todo, embora

seja apenas um ponto centraljnum dos sistemas do corpo. Nao
e o corpo completo. PeTa morte, as foreas vitais desaparecem e

o corpo interrompe suas fun?6es, desintegrando depressa de volta

aos elementos. So um homem vivo e completo. Mas o que nos

vemos caminhando pela rua 6 apenas um pequeno instante de

sua vida. O resto existe, todo seu passado)e futuro je a respec-

tiva experiencia estao ali presentes,' mas fora do alcance da

vista, atras de MalcutJ

Para examinar qualquer assunto precisamos primeiro defi-

ni-lo, identificando sua essencia4 Assim, com um homem e o

que e peculiarmente seu, e o que e seu do ventre materno ate a

sepultura.
|
Tendo visto esse nucleo, colocamo-lo na Sefira Te-

pheret. Esse e o foco maior do nosso in&trumento cosmico. Dessa

fina imagem podemos estabelecer os outros aspectos em seu res-

pectivo Sefirot. Tendo compreendido o campo de atuagao, os

relacionamentos das diferentes partes comecam a se tornar apa-

rentes. O relampago descreve como a pessoa e formada; as tria-

des centrais, os varios niveis profundos, e as triades laterals re-

velam as diferentes funcoes interacionais, enquanto os caminhos

mostram em detalhes o intercambio com os recursos do equili-

brio. Este estudo vai indicar algumas vezes o fluxo e seu re-

medio. As conclusoes tiradas de uma secgao no coragao dessa

extraordinaria ferramenta cosmica mudara certamente a visao do

observador para sempre. £ curioso que tendo visto uma vez

coisas mundanas de um modo tao profundo e completo, o ob-
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servador nunca mais possa ver aquilo como coisa trivial, tal

como era visto antes,

Comecaremos a serie de observa^oes examinando o siste-

ma parlamentar, uma vez que ele € facilmente reconhecivel em

termos humanos. Acompanhando cada arvore havera um co-

mentario, de modo algum completo mas suficiente para mostrar

o metodo de trabalho. Estudos posteriores examinarao eventos

e fenomenos tendo por fim mostrar as aplicagoes da arvore em

outras areas. Finalmente, tornaremos a olhar para 6 homem, des-

pertos para o fato de que temos em nos uma arvore, um ins-

trument© vivo perfeito a nossa disposicao.
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EXERCICIO

ara todo aquele que tiver lido ate aqui e deseje conhecer

mais, 6 importante compreender que a palavra cabala significa

"receber'l Entretanto, ha quatro caminhos possiveis para se en-

tender a mesma comunicacao. Sao eles omistiecyo metafisico,;

o alegorico e o literal.! Aqui ha os quatro mundos e as respec-

tivas chaves. A fim de praticar essa abertura de portas sugiro

de initio um exercicio. Ele talvez coloque as coisas num con-

texto pessoal.

Procure um lugar quieto e sente confortavelmente com sua

espinha em posicao vertical.

Isso e Malcut.

Ponha suas maos em seus joelhos e feche os olhos.

Isso e Hod.

Sinta seu pulso e sua respiracao.

Isso e Netzah.

Perceba as imagens passando infinitamente diante dos olhos

de sua mente.
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Isso 6 Yesod.

Ponha sua atengao a distancia do mundo exterior, de todas

as iraagens e sensagoes de fora e se concentre nessa parte de
voc6 mesmo que observa essas coisas acontecerem.

Isso e Tepheret.

Esse e o rosto profundo do homem natural. Acima, em
sua propria arvore da vida, esta seu rosto superior ou o homem
superno.

Quando voce se tornou quieto e tranquilo, a alma se volta

para o espirito, voce se torna uno em relaeao a si proprio.

Entao, voce esta preparado para "receber)'.

Pratique isso pelo menos uma vez por dia.

PARLAMENTO
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FARLAMENTO

A,.ideia de um Parlamento e muito antiga. Cada tribo primi-

tiva, em qualquer lugar e em todos os tempos, teve seu chefe,

seus mais velhos, e leis protegendo os bens comuns da comuni-

dade. Examinando nossos modernos sistemas parlamentares, des-

de que eles nao sejam completamente totalitarios — e mesmo que

tenham uma subterranea oposicao Gevura — vemos como fun-

ciona a arvore governmental, de acordo com os principios cos-

micos, embora inconscientemente.

Kether, a coroa, pode ser muitas coisas neste estudo. Alem

de ser a causa primeira, ele pode ser a propria civilizagao —
da qual a nagao e a subcultura — com seu ideal cristao ou

budista, ou mesmo com a Utopia fisica do comunismo. Ambos os

paraisos, o espiritual e o material, indicam uma direQao, urn

reinado superior para essa nacao. Kether pode ser a propria hu-

manidade, a unidade de todos os homens para os quais a nacao

e o vinculo comum. Isso se aplicaria a todos os que vivem ago-

ra na Terra, todos seus ancestrais e os descendentes ainda por

nascerem. De qualquer modo Kether e de grande eminencia, as

emanagoes criativas que fluem atraves das geracoes e se tornam

manifestas e dinamicas em Hochma.
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Em Hochtna esta o espirito de urn povo. Vemos por longos

periodos da Historia como as comunidades nacionais tern diferen-

tes caracteristicas, como uma pessoa. Este povo, por exemplo, e

de inventores, aquele e de guerreiros, enquanto outro e de re-

ligiosos por inclinagao. Todas as nacoes content tudo que ha

de humano mas alguns tracos dominant sua Historia, embora de

tempos em tempos essas tendencias mudem. Os ingleses, por

exemplo, tern uma inclinacao natural inegavel para as invencoes e

as descobertas. Nao foi sem razao que a Revolugao Industrial

comecou ali, onde os elementos malcuticos do carvao e do ferro

foram explorados por esse povo pratico. Os judeus, por exem-

plo, devido a uma velha tendencia para as letras, tern certas

habilidades intelectuais que nao foram usadas apenas no co-

mercio, mas nas escolas, no exercicio da medicina e na adminis-

tracao. Nacao errante, como eles foram e de certo modo ainda

sao, serviram sempre de conselheiros mas nunca foram lideres

nos paises onde viveram. Os eseoceses, outro povo espalhado, sao

inteligentes e serios, com um talento especial para o pioneirismo,

enquanto seus companheiros celtas, os irlandeses, tambem rijos,

sao influenci&veis e faladores.

A imagem nacional de um povo, embora frequentemente

uma caricatura distorcida, encontra suas raizes no espirito da

nacao.
(

Esse espirito e mais poderoso do que geralmente se

imagina. Nao apenas faz um inglgs se sentir mais inglSs quando

ele esta no estrangeiro mas obriga ao reconhecimento do poder

de sua cultura onde quer que um ingles estej a, seja na India ou

na America do Norte. Rei Artur, sir Francis Drake, Wellington,

todos incorporam o espirito da Inglaterra de seu tempo, e Chur-

chill representou esse mesmo espirito em 1940 e reforcou a ima-

gem do bulldog britanico. Isso pode ser visto como um pensa-

mento fora de moda nos dias de hoje, mas coloque qualquer

povo sob pressao e o Hochma dessa nacao falara atraves de

uma voz poderosa.

O Binah nessa arvore e a formulacao do carater da tribo

e de suas necessidades numa longa s6rie de costumes.! Numa so-

ciedade sofisticada isso se torna a Constituicao. No caso da In-

glaterra, que tem centenas de anos de desenvolvimento conti-

nuo, come^ando com a relativamente primeira instala§ao do

Conquistador (1066), o processo nunca foi fixado, enquanto em
tempos recentes a Constituicao americana foi emendada. Ambas
as constituicoes, a escrita e a nao-escrita, preenchem a mesma
funcao. Situadas na cabega do lado passivo da arvore, elas dao

forma as poderosas energias nacionais. Sem lei haveria anarquis,

e a comunidade como um todo sofreria. Assim, a operagao

Binah, em nome do bem comum, e vital.

Essa Sefira pode, numa tribo primitiva, ser a mais crua

e supersticiosa forma de constrangimento, mas ela protegera a

tribo e a guiara atraves das dificuldades internas e externas,

embora ela seja emendada a medida que a comunidade conheca

mudancas. Os homens lutarao e morrerao para defender Binah,

embora eles nao saibam nada de seus designios por tras dos prin-

cipios gerais. A Magna Carta ingiesa, embora de nenhum par-

ticular beneficio para o homem do povo, tem sido apresentada

pelos ingleses como um simbolo de direitos por sete seculos.

Nela eles reconhecem a declaracao escrita de sua protecao a

sombra da lei. Aqui esta a qualidade benefica mas restritiva

de Binah, que enquanto cria deveres garante privilegios; assim,

temos uma frase na Declaracao de IndependSncia : "Sustentamos

essa verdade para que seja evidente por si, todo homem e cria-

do igual". Aqui esta o sonho americano — e o pesadelo. Essa

e a escala de Binah. Colocado em oposicao a Hochma, ele diz

respeito aos grandes principios, nao aos pequenos decretos.

Seguindo o relampago cruzamos a invisivel Sefira de Daat.

Esta posigaa se encontra ocupada pelo cabeca de Estado, o

qual esta, pelo menos teoricamente, acima da lei. Na Inglaterra

o soberano desfruta da posicao de monarca constitucional, como
um presidente coroado. Baseado num velho costume, ele mostra

sua raiz. A monarquia esta no eixo mais largo da arvore. Ela

tem conexao vertical e direta com o Parlamento, e conseqiiente-

mente com o povo. Como administrador, Daat originalmente tem

a terra, representada por Malcut, dada por Deus, enriquecida por

Kether, para o povo, identificado em Yesod. Tepheret, consi-
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derado literalmente o ponto de encontro na arvore, e tambem o

Parlamento. O trono, e certo, e* figura de direito divino mas

nao e como Carlos Stuart interpretou o assunto. Seu dever e

proteger o .povo do mau governo, mas nao de tomar o poder

para si, como fez Luis XIV. Ambos os monarcas geraram re-

volucoes.

Na Inglaterra um projeto s6 se torna lei com o consenti-

mento do soberano, a coroa em contato teoricamente direto com
Kether, relacionado com a vontade divina. Por isso que os go-

vernos podem cair na Inglaterra mas o Parlamento continua. A
coroa, investida neste ou naquele soberano era, na velha China

e no Japao, relacionada com o ceu. Isso deu a prerrogativa real

da misericordia, e muitos outros privilegios tradicionalmente

concedidos aos cabecas de Estado. Esse quase apagado residuo

esta ainda presente nas coroacoes, nos inicios de legislatura, nas

grandes ocasioes polfticas. Quern assistiu aos funerais do pre-

sidente Kennedy assistiu a algo mais do que ao enterro de um
grande neto de imigrantes irlandeses.

Daat e a mistica da realeza, a aura que cerca um presi-

dente. O povo logo percebe o ser humano mas pressente a pre-

senca de alguma coisa mais proxima da divindade que de si

proprio. O presidente e a rainha ocupam uma posigao que possui

magia. Quern ocupa os altos cargos do Estado deve aparentar,

ou possuir realmente, perfefcao. O invisivel torna-se visivel no

investimento da funcao.i Como individuos, eles desaparecemjj— tal

como o homem que atingiu um determinado ponto de perfei-

cao e desaparece em Kether. Essa e a qualidade Daat.

Hesed e visto nos lugares de destaque de qualquer Parla-

mento. Na Inglaterra, na Camara dos Lordes, nos Estados Uni-

dos, no Senado. Mesmo naqueles paises em que o regime e

unicameral, hi uma instHncia mais alta no Parlamento, pela

qual passam os projetos antes de se transformarem em lei. Sao

frequentemente os homens mais experimentados, os mais velhos,

como em todas as tribos, que examinam os projetos e verificam

se os interesses da coletividade estao sendo all preservados.

Devido a sua posicao na arvore, eles tern acesso a Hochma, o
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espirito da nacao, e enquanto eles nao redigem as leis, espera-se

que estejam estudando suas conseqiiencias, bem como consul-

tando seus provaveis beneficios. Comumente composto de ho-

mens que ja deixaram as grandes ambicoes para tras, esses con-

selhos, ou comissoes, contam geralmente com homens mais de-

sinteressados e generosos. Na Inglaterra esse 6 o mais alto tri-

bunal, embora sob a autoridade do trono. Aqui estao homens e

mulheres juntos numa grande caminhada pela vida. Original-

mente lordes espirituais e temporals, suas fileiras agora in-

cluem sindicalistas, juizes, magnatas da industria, e mesmo atores

e escritores. Na Inglaterra, talvez o pais mais politico do mundo,

as arcebispos discutem questoes morais com jornalistas em pe

de igualdade, todos conscios de que na CSmara dos Lordes eles

sao os guardiaes da Constituicao nao^escrita da Inglaterra. A
qualidade da Camara alta e a grandeza, e todos os atributos de

Hesed. Mesmo na Uniao Sovietica, a Sefira e reconhecida, na

medida em que o povo sente instintivamente que ha uma corte

mais alta mesmo num Estado de partido unico.

A Camara baixa no sistema ingles e a Camara dos Comuns.

Isso demonstra muito claramente a natureza de Gevura. £ um
lugar de contencao —- o que mais podia ser com dois ou mais

partidos nela representados? A posigao dos oposicionistas e pelo

desafio a politica do governo e nessa luta sao procuradas as

menores frestas na armadura governamental. O partido no poder

limita-se a defender seu programa, enquanto a oposicao testa

permanentemente seu programa e suas intencoes. Essa e a Sefira

de Marte. Essa e a emocao exterior comum do homem. Esse e

o sim e o nao, o julgamento mundano, o assentimento, o ponto

de decisao com cada clausula sendo discutida em seus minimos

detalhes. Ha ate um protocolo semimilitar na maioria dos Par-

lamentos, regras de debate que procuram equilibrar os conflitos

verbals e evitar que eles se transformem em vias de fato. A
atmosfera muitas vezes torna-se extremamente emocional. Na In-

glaterra ha um policial que impoe a ordem nas galerias e aparta

eventuais contenderes no plenario. Isso e Gevura, mas sob con-

trole; isto e, sob a influencia direta de Binah, no alto. Sob a lei,
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a Camara alta trabalha normalmente, sempre tomando como re-

ferenda a Constituicao e controlada pela oposicao, em Hesed.

Aqui as leis sao estudadas e esmiucadas, seja na Camara propria,

sejas nas comissoes. Seja como for, enquanto os congressistas de-

terminam os rumos da politica, ela fatalmente estara sujeita ao
resto da arvore.

Tepheret e Pariamento. E o conjunto de toda a pompa e do
peso do poder de urn pais visto em seu predio proprio, no cen-

tro da capital da nagao, Aqui esta o foco do poder politico que
controla o Estado. Tal como e impressionante arquitetonica-

mente, o Pariamento deve sS-lo em seus poderes. Sua autoridade

tambem se revela em simbolos, como acontece na Camara dos

Comuns, cujos trabalhos nao podem ser iniciados ate que a clava,

simbolo do Pariamento, esteja no lugar proprio. O percurso feito

pela rainha em seu coche, cercada de cavalarianos de honra,

nao e um desfile feito para encantar os turistas. Seu pequeno
percurso do palacio de Buckingham a Westminster e parte da
acao do Tepheret da beleza. Situado no ponto de encontro da
coluna do meio, a abertura do Pariamento e realizada com
presences as mats ilustres e privilegiadas. Toda a arvore do go-

verno se retine ali nessas ocasioes. O Tepheret e, no relampago

ou na oitava, a propria coisa. Sob o nosso microscopio cosmico e

o Pariamento, um terna que nao e apenas o palacio de West-

minster ou o povo dentro dele. Nem as tradigoes, trajes ou uni-

formes, nem os partidos politicos, nem os estatutos das Camaras.

£ tudo isso junto, em separado e conjuntamente. Suas qualida-

des caminham paralelamente com o significado do governo, assim

que elas brilham como o Sol — brilhante ou apagada por toda

a na?ao, trazendo prejuizo ou beneficio, tudo dependendo da

inteligencia do eleitorado.

Netzah sao todos os orgaos do governo, Na Inglaterra esses

sao os departamentos e ministerios, todas as repartigoes e escri-

torios atraves do pais. Geralmente, como no caso dos coletores

de impostos, sua funcao e ciclica, coincidindo comumente com
as estacoes. Os ministerios do Comercio, da Agricultura e da
Pesca sao bons exemplos. Alguns departamentos se relacionam
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com o poder, enquanto outros cuidam de administrar as in-

dustrias do carvao e do a§o. Os sistemas de transposes, o

ferroviario em particular, e a protecao da natureza sao cuidados

por seu orgao especializado. Todas essas sao atividades Netzah,

o processo involuntario necessario para manter um corpo vivo,

ou uma economia saudavel. Isso inclui os servicos da defesa, os

quais, como os globulos brancos, se destinam a proteger o or-

ganismo nacional contra a invasao estrangeira. Toda nacao que

permite o enfraquecimento de suas defesas — a menos que ela

conte com um aliado poderoso —- mais cedo ou mais tarde e

absorvida por outra. A Historia esta cheia de historias seme-

lhantes: o Imperio romano caiu porque estava minado pela cor-

rup^ao interna — ou doenca. A vitalidade de um pais esta H-

gada a sua saude e ao seu vigor, isto e, a uma subarvore da

vida economica que supre sua carencia de recursos. O poder em
saude e povo outorga ao Ministerio do Exterior ou ao Depar-

tamento de Estado sua autoridade e forga militar no mundo ex-

terno. Ninguem da ouvidos as razoes de um pais pobre, embora

elas sejam as mais justas.

Netzah € a maquina do governo, e a maquinacao interde-

partamental, O Ministerio das Pensoes cumpre sua tarefa, nao

importa quern esteja no governo. Os correios mantem — bem
como a radio oficial — seu funcionamento impecavel, exceto

quando seus funcionarios entram em greve. Todo o movimento

relacionado com o abastecimento de gas e luz e como uma cadeia

nacional netzaquiana de ciclos vitais em beneficio do pais.

Hod e a arvore do governo no service publico. Esses sao

os dados de mereurio reunidos, as miriades de formas que cir-

culam e se reunem numa imensa coleta de informacoes as mais

variadas, do imposto a ser pago a uma consulta de opiniao a

respeito do assunto mais corriqueiro. O material e todo esto-

cado por tempo indeterminado. Aqui estao, devido a isso, os

grandes arquivos com dados sobre seguro social, saude, assun-

tos financeiros. Com o computador governamental, Hod esta

completo.
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Outra das atividades Hod sao as comunicagoes. Isso inclui

desde folhetos para explicar a cobranga de urn imposto especial
ate a simples propaganda politica. A campanha publicitaria para
instruir o povo ingles a respeito da adocao do sistema decimal
na Inglaterra e um bom exemplo.

Os departamentos criados para lidar com problemas especi-
ficos passam para a influencia de Hod. Isso inclui companhias des-
tinadas a estudar o comercio com o exterior, ou dar informagoes
a respeito do planejamento de novas cidades, ou acerca de novas
areas a serem urbanizadas. Os escritorios de assessor ia em todos
os niveis da administragao estao ligados a Sefira, e so uma imen-
sa empresa como o governo poderia lidar com material tao vasto.
Alguns setores muito especiais, como a Real Forca Aerea e a
NASA, exercem tambem suas funcoes em area propria. Outras
estao ligadas a universidades, as quais tambem estao no terreno
das atividades Hod de um pais.

Funcoes obvias como as das telecomunicacoes estao rela-
cionadas sem duvida com a Sefira, e assim tambem os lacos
com o mundo exterior, incluindo-se aqui os servigos secretos na
CIA. O Stationery Office de Sua Majestade e o mais puro Hod,
como o e qualquer papel oficial do governo. Toda carta comeca-
da com "A Servico de Sua Majestade" pertence a sua area de
inuuencia, como a caixa de documentos enviada diariamente a
rainha, para que ela tome contato com os fatos mais impor-
tantes do dia em seu pais e no mundo. Ate que a real assi-.

natura seja aposta ao documento, nada se fara — o que nao
impede que o documento seja Hod desde os primeiros passos
que deu.

Alguns funcionarios redigem projetos com grande anteci-
pacao no tempo. Isso porque, dispondo de informacoes ja de-
vidamente analisadas, eles sabem por antecipacao o que um
ministro vai querer fazer. Esses projetos sao frequentemente
feitos em seus minimos detalhes, para serem modificados apenas
no plenario da Camara dos Comuns. Aqui e Hod a servigo sob
as ordens de Gevura, embora sua lealdade seja toda dedicada
ao ideal incorruptivel de Tepheret.

Yesod e" o povo. Como sua contraparte planetaria, o povo

e como a Lua. Suas mudangas, de tempos em tempos, freqiien-

temente refletem, embora as vezes reajam, contbrme as circuns-

tancias, sejam elas locals ou internacionais. O povo e, nessa ss-

cala, como o mar, colocando e tirando do poder um partido ou

os partid&rios de uma ideia.

Yesod e o reino dos sonhos e das miragens, e o politico

tern consciSncia de que sua imagem politica aumentara ou sub-

mergira sua carreira, com cada entrevista pela televisao e cada

discurso, afetando suas oportunidades de se tornar primeiro-mi-

nistro ou presidente. Aquele que aspira a uma candidatura

cuida de construir uma boa imagem yesodica de si proprio, mos-

trando que se preocupa com o homem das ruas e seus pro-

blemas; uma vez no poder, seus olhos se voltarao para questoes

diferentes. Todo politico no mundo sabe que e preciso haver

excitagao a fim de movimentar as massas a concederem seu voto,

a menos que o voto seja obrigatorio. Manifestagoes, comicios,

mesmo alguma confusao e desentendimento, tudo servira para

mexer com a massa. O povo em si e passivo, gostando de sua

pr6pria rotina, so se erguendo em ocasides excepcionais, como

uma guerra ou uma grave crise economica. Por toda parte se

leem jornais, assiste-se a TV, ouvem-se os noticiarios nos radios

dos carros — mas todos estao de certo modo imoveis, e s6 ex-

cepcionalmente se sentem envolvidos diretamente, quando algum

problema maior atinge suas vidas. No comum, a tela yesodica da

nagao projeta a imagem sempre mutavel do dia-a-dia, do traba-

lho, da diversao, do sono. Mas o povo e a forga de uma nagao.

Suas geragoes sem-fim sao a fonte de energia de um pais. Dessa

massa vem aqueles, homens e mulheres, que com a ajuda de

esforgo, da paixao politica e de ideais, ascendem a um lugar

como a ^irvore do Parlamento. £ essa Ser'ira que mant^m o Par-

lamento, embora governada por ele, para que nao caia a nagao

na anarquia. As leis sao feitas para proteger o povo, razao pela

qual o mais humilde dos homens tern direito a justiga, embora

seja ele contra a coroa, na mais alta e na mais baixa das ins-

tancias.
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Malcut e a terra. £ a propria Terra, planeta, seus rios,

lagos e mares circundantes. £ o ar acima de nos, e o proprio
ceu. Antes do surgimento do homem, a Inglaterra era uma ilha

selvagem. Ali, as leis naturais da selva trabalhavam. Com o ad-

vento do homem esse equilibrio mudou, as florestas e bosques
foram diminuidos e as riquezas naturais da terra foram explo-

radas. Se isso e bom ou mau, nao nos cabe julgar, uma vez
que nao podemos deixar de ver a contribuicao humana para
entender o conjunto. O que se pode afirmar e que o homem e o

ponto alto da evolucao e o recuo que ele impos a natureza sel-

vagem e parte de urn piano cosmico — a poluicao, quando
corrigida, inclusive. Do ponto de vista da nossa arvore paria-

mentar podemos ver como o homem esta enraizado no solo. O
homem nao vive sem a terra. Ele precisa de espago para viver

e trabalhar, e o alimento precisa ser produzido. Aqui podemos
ver como na Inglaterra a coroa protege a terra, essa dadiva de
Deus ao povo. Com o passar dos anos isso se tornou um sim-

bolo, e verdade, mas na realidade podemos ver que a evolu§aa

da consciencia social nas sociedades capitalistas e socialistas aca-

baram por reconhecer que o dever do Parlamento, da autorida-

de, e defender o povo em seu conjunto, em detrimento de qual-

quer aristocracia. Aqui vemos de novo que a arvore de um or-

ganismo completo se ajusta a realidade. Se isso nao ocorre —
e os exemplos estao ai, na Historia, de governos que se recusaram
a seguir o fluxo natural da arvore — as revolucces acontecem,

para que se restabeleca o equilibrio natural. Isso nao recornen-

da, e claro, a revolucao em si, uma vez que a arvore da vida

abomina a violencia e os periodos tempestuosos, que lhe rou-

bam o equilibrio. Um exemplo: algumas vezes a massa da as

cartas, como ocorreu no pesadelo yesodico do terror em Paris,

no comeco do seculo 19. As vezes um homem alcado ao poder
pensa em si mesmo como um pequeno deus, em lugar de se

ver como Seu servidor. Mais de um ditador tern caido nessa ren-

tacao. Na maioria dos casos de crise politica, um dos lados da
arvore parlamentar esta pesado demais; ai teremos um governo
em que o aspecto Hesed pesa mais que os outros, como na

Franca de antes da Revolucao, vergando a coluna da forca, ou

um Estado e conduzido pelos puritanos Gevura, como na In-

glaterra de Cromwell, vergando a coluna da forma.

Aqui esta, como nosso primeiro exercicio de interpreta-

Sao, a arvore parlamentar da vida. A mesma tecnica deve ser

aplicada a uma empresa comercial ou a uma universidade, ou a

qualquer outra organiza?ao completa.
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DEUS E MAMMON

N.I esle exercicio tomamos duas arvotes simultaneamente a fim

de estudar principios paralelos. Aqui tambem seguimos o desen-

volvimento da arvore, a qual estabelece cada coisa em seu ni-

vel. Tomando os dois polos da forca celeste e terrestre esta-

belecemos um contraste, mostrando como ate Mammon deve

obedecer a lei cosmica.

Comeeando pela arvore financeira, tomamos Hochma como

a primeira manifestacao. Aqui nasce o conceito da troca. Essa

e uma ideia comum a todas as comunidades, exeeto as muito

primitivas. A nocao de dinheiro e uma poderosa abstracao, exi-

gindo uma apreciacao de um nivel bem acima do problema da

troca e do escambo. Trata-se da criacao de um simholo, seja

ele metal, conchas, pedras, papel, que permite uma perfeita

flexibilidade ou transagao. Pela miitua aceitagao muita coisa se

tornou possivel na economia tribal. Uma grande comunidade,

com povos diferentes trocando coisas diversas, desenvolveu-se com

a ajuda daquele simbolo. Muitos homens pagam com ele por

trabalhos que eles proprios nao podem fazer, e recebem por

tarefas que seu talento pessoal permite realizar. Sem o dinheiro,

esse valor comum, neutro mas vital, a civilizacao moderna nao
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teria se desenvolvido. O dinheiro e uma das tres forcas pre-
ponderates na Made economica da atividade. Principalmente
como intermediary, ele pode ser o ativador, ou o resultado. O
primeiro homem primitivo a ver nesse simbolo a solucao para o
problema das trocas abriu um campo vasto e suficiente para
afetar totalmente a historia da humanidade. Essa percepgao de
um principio basico veio talvez de uma visao profunda da lei

cosmica do trabalho e consequente pagamento, surgida na
Criagao.

Tomando a mesma Sefira mas agora na arvore da filoso-
fia, Hochma seria a iluminacao de um mestre. O relampago do
esclarecimento desce por Kether e revela a intencao do Divino.
O mestre recebeu essa visao numa briihante iluminacao, ou atra-
ves de uma sucessao de momentos desse tipo atraves de uma
vida inteira. Atento no nivel da sabedoria ou do intelecto pro-
fundo, ele percebe a vontade do Criador em cada coisa, e ve
o universo e os homens penetrados dessa vontade. Para a hu-
manidade, o professor aparece como uma fonte, a radiacao hu-
mana atraves da qual ftui a gloria de Deus. O mestre, situado
em oposicao a Hochma, envia atraves da arvore e seus caminhos
a forca que orienta uma filosofia profunda ou uma religiao
mundial. Os homens o veem como um representante de Deus
na Terra, ou como uma manifestacao da sabedoria divina. Ele
e o ideal, o Profeta, o Buda, o Messias, a fonte de inspiracao.

A tradicao baseada nesse ensinamento e formulada por Bi-
nah. Com entendimento, as palavras do mestre sao ordenadas
na forma de preceitos. Sao Paulo dedicou sua vida a essa ta-
refa, em nome de Cristo. Baseado no ensinamento do mestre,
um conjunto de percepcoes esta envolvido. A concep?ao que o
mestre tern do universo e racionalizada e sua posicao na hierar-
quia cosmica e fixada, mesmo que nao haja qualquer evolucao
a vista. E nesse ponto que entram os oito caminhos, os 13 prin-
cipios de fe e os dez mandamentos. E aqui que comecam as
organizacoes religiosas, os rituais, costumes e praticas da tra-
digao, o que se consolida talvez em centenas de anos. Binah
como a mae passiva Sefira impregna a tradi?ao com todas as

J 26

qualidades daquilo que e conservador e submisso, o que se ve-
nfica em todas as religioes e filosofias. Nada deve ser mudado.
Ocasionalmente, quando a coluna da forma esta muito ativa, a
ortodoxia torna-se tao poderosa quanto a palavra do mestre,
as vezes mais, o que faz com que os homens pensem em res-'
taurar a palavra inicial, destnrida pela propria organizacao. Isso
acontece quando a letra da lei torna-se mais importante que
seu espirito, que seu sentido e intencao; em termos cabalis-
ticos, quando o Binah passivo torna-se ativo. Isso usualmente
ocorre muito tempo depois da passagem do mestre, quando seus
segmdores aproximam-se mais da forma do que da essencia de
seu ensinamento.^

Na arvore da economia, Binah e o formulador dos prin-
cipxos financeiros. Aqui, as regras tem de ser respeitadas a fim
de que as transacoes em larga escala se tornem possiveis. Um
alto nivel de confianca e criado e facilidades de emprestimos
e financiamentos sao adotadas. Isso exige, naturalmente, orga-
nizacao; o estabelecimento de um sistema bancario, com suas
caracteristicas proprias, e indispensavel, Um sistema de comu-
nicacoes e vital e os homens ligados a ele devem sustentar
reputacao inatacavel. Os diversos niveis de comercio ligando os
varios pontos de um pais, ou varios pafses, tern de ser desen-
volvidos. Os varios tipos de atividades na escala econ6mica de-
vem ser geralmente reconhecidos. Todo um estado industrial e
aceito como fator de estabilidade geral, sendo calculados seus
nscos e planejado seu desenvolvimento, O efeito desse sistema
tem de ser levado em conta, uma vez que ele e por si conser-
vador a fim de manter seu proprio equilibrio, embora seja por
si tambem especulador, para garantir a propria expansao. A
tradicao bancaria se desenvolve e os homens se adaptam a ela.
Nenhum negocio no mundo bancario, seja ele nacional ou in-
ternacional, pode tolerar enganos, nem tampouco recusar-se a
um intercambio com organizacoes congeneres, uma vez que todas
elas formam um so sistema financeiro.

Em termos financeiros, Hesed representa forca, seja ela re-
presentada por ouro, petroleo, mercadorias ou titulos. A In-
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glaterra, por exemplo, e uma nagao que produz e coraercializa

seus produtos. Sua forga nao esta no ouro depositado no Banco

da Inglaterra, mas tambem na sua tecnica e nos investimentos no

exterior. Esses recursos sao sua forca e o valor da libra ester-

lina reflete sua pujanca. Isso e Hesed e pode se expandir ate que

o relampago desca pela arvore inglesa da prosperidade. Se o

pais nao pode preencher ativamente a Sefira Hesed, uma de-

pressao economica pode ser o resultado, enquanto o fluxo ar-

vore abaixo diminuira. Hesed, por obvias razoes cabalisticas, e

sempre expansivo e aqui podemos observar a grande arvore do

comercio mundial. Com o noticiario financeiro sempre falando

do aumento de produto nacional bruto, sentimos claramente o

impulso de urn conjunto econ6mico global, cada Hesed em cada

pais contribuindo para a forca do mundo, seja em termos de

um recurso natural, como o petroleo, por exemplo, seja atraves

da ajuda tecnica dirigida a industria aeronautica.

Nos termos hesedicos da arvore espiritual, essa Sefira sig-

nifica a qualidade do ser, ou a vitalidade espiritual presente na

religiao ou na filosofia. Isso pode assumir a forma de um corpo

em expansao; santos, pensadores e homens de acao, por exem-

plo, sao a materia-prima desse corpo. Tal fenomeno e observado

no periodo Zohar da cabala, na lgreja e no escolasticismo do

tempo de S. Tomas de Aquino, ou no Islao durante o grande

periodo dos dervixes Mevlevi. Movimentos desse tipo exercem

enorme influencia, reforcando o lado energico da arvore para ba-

lancear o aspecto da doutrina com a coluna da forma. Essas

atividades hesedicas sao tambem importantes porque contem o

impulso em expansao do ensinamento original, o qual tende a

extravasar seus limites naturais no tempo e no espaco. Toda

religiao ou filosofia que nao se movimenta ou cresce tende a

morrer; comumente devido ao superativo Binah, o qual cria um

sisterna que insiste em preservar um ensinamento como um dog-

ma. Isso inevitavelmente desencoraja o principio hesedico de

obter novas conversSes, um processo absolutamente necessario

se a tradicao e sobreviver. (O zoroastrismo enfrenta esse pro-

blema hoje.) Um organismo espiritual deve conter um certo nu-
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mero de almas em sua Igreja, ou escola, mas se nao ha de-

senvolvimento espiritual nesses membros, o numero pode cres-

cer, mas o desenvolvimento real, hesedico, esse para completa-

mente. A Historia esta cheia de movimentos esotericos mortos

ou semimortos, que nao perceberam que o ponto de crescimento

de sua tradicao nao era o centro formal de seu grupo mas ocorria

dentro de seus membros — jamais em Hochma e Daat. Reu-

nioes que ate a hierarquia as vezes desconhece sao mais impor-

tantes que os rituais oficiais. Esse fendmeno desagrada o siste-

ma, o qual acredita ser o unico dono da verdade. A Igreja re-

gistra, em sua historia, inumeros casos de santos que inicial-

mente foram olhados com desconfianca ou como puros visio-

narios. Teillard de Chard in e Santa Teresa sao alguns exemplos.

O judaismo ortodoxo teve os mesmos problemas com Baal Shem

Tov e Spinoza. O Islao tradicional teve que destruir Al Hallaj.

Hesed e a dinamica da tradicao espiritual. Situado abaixo da

sabedoria, e se beneficiando em conhecimento e compreensao,

Hesed alimenta-se em Netzah e Tepheret, atraves de Gevura.

Hesed e o grande reservatorio emocional da tradicao, a casa de

forca de sua longevidade e crescimento.

Os termos espirituais de Gevura sao a disciplina. Esse e o

ponto focal da expansao de Hesed. Sem disciplina, a energia

gerada em Hesed seria desperdicada. Essa aplicagao do aspecto

marcial de Sefira e muito marcada na tradicao monastica com
sua regra estrita e obediencia, esta diretamente relacionada com
os efeitos de Binah, a Santa Madre Igreja. A disciplina importa

em seguir, embora comumente uma interpretacao superativa e

vista como um metodo de fazer os seguidores se conformarem.

Embora seja indispensavel ao amor e a forca provenientes de

Hesed serem controlados (ou teriamos aquilo que alguns eha-

mam de santo estupido), esse confinamento e essa limitacao

da emogao religiosa podem nao ser fanaticos. Em termos extre-

mos, quando Gevura e o mestre e nao o servidor, temos o fan&tico

e o puritano operando sob a jurisdicao da autoridade de Binah.

Ai esta a Inquisicao espanhola. O correto equilibrio esta na

disciplina, nao no prdprio interesse mas no da arvore inteira.
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Nas escolas de filosofia Gevura nao e apenas a regra de

conduta mas tambem a disciplina do intelecto. O bom argumen-

to, a discussao inteligente, a escolha precisa, tudo isso. Visoes

inspiradas sao excelentes mas elas devem ser enfocadas com

precisao, ou seu significado torna-se difuso e se perde. O poder

de discernimento esta aqui e e facilmente identificado nos dia-

logos de Platao, por exemplo. Essa e a visao objetiva, bem con-

trolada e lucida na articulacao, o sentido afiado de verdadeiro

e falso, a servico da mais alta causa.

Em finane,as, Gevura e o nivel da pratica bancaria. Aqui

sao feitos os ajustamentos do dia-a-dia: Wall Street, o Stock

Exchange, em Londres, e a Bolsa em Paris. Em cada um dessesj

lugares os bancos mantem o equilibrio de um castelo de cartas,!

com seus aparelhos de telex indicando as cota^oes uma das ou-

tras. Essas cartas em equilibrio sao a confianga nas relagoes ban-

carias, as muitas transacoes em que milhoes sao jogados. Aqui,

um desenvolvimento industrial, ali uma iniciariva que fracassa. O
preco do ago sobe, a cotacao dos cereais desce. O dolar esta |

estavel, a libra se valoriza, enquanto o franco e desvalorizado

e o marco e valorizado. Cada momento e pleno de novas pos-

sibilidades. Um pais contendo em seu subsolo um grande reser-

vatorio de petroleo, extraindo e explorando-o pode fazer uma

verdadeira revolucao. Ajustamentos rapidos precisam ser feitos,

rapidas decisoes precisam ser tomadas, tudo para manter a area

equiiibrada. O prego aumenta. O capital, privado ou do governo, ;

e liberado para manter o mercado. O prego do ouro, devido a

uma crise politica, aumenta; esse metal barometrico oscila em

fungao dos acontecimentos, em toda parte do mundo. O movi-

mento de compra e venda e frenetico, num mercado que cai,

e so o controle e a disciplina de alguns setores mantem as coisas

em ordem. Isso e Gevura atuando na economia. fi a decisao

oportuna sendo tomada baseada em fatos, ou no humor do mer-

cado. Esse dia-a-dia economico as vezes exige um temperamen-

to militar, feito sob medida para se adaptar a situacoes. sur-

preendentes. O ambiente de jogo de poquer que predomina no
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mundo financeiro e absolutamente necessario. Os melhores sol-

dados sao aqueles que mmca perdem seu sangue-frio.

Na arvore financeira, Tepheret e o sistenia particular da

area. Assim, temos a area da libra centrada em Londres, a qual

estao ligados varios paises, nem todos da Comunidade Britanica.

Seu valor e representado pela rainha, euja efigie e vista na pro-

pria moeda inglesa. Esse e o simbolo da estabilidade, da tradi-

cao, de toda a historia do Imperio britanico. A expressao "se-

guro como o Banco da Inglaterra" e muito significativa. Sig-

nifica que todo valor afiancado por aquele governo e garantido

em todo o mundo e pode sempre ser trocado por dinheiro local.

Trata-se de uma economia imperial, capitalista a primeira vista

(a bandeira e o comercio andam juntos), poderosa e lucrativa.

Muitas das guerras do Imperio tiveram o comercio como causa.

O confronto anglo-frances no seculo 18, a respeito da India e

na America do Norte e um bom exemplo. De outro lado, Tepheret

pode significar uma economia comunista. AH o partido, teorica-

mente, representa o povo, cuida das financas e do pais. A in-

dustria e a rede bancaria sao nacionalizadas, mas a mesma lei

economica se aplica' a Binah, embora o lucro va para o Estado

em vez de ir para o investidor particular. No bloco oriental a

imagem da moeda circulante e a mesma. O rublo tern a mesma
tmportancia na vida dos russos quanto o dolar na vida dos norte-

americanos. O intercambio entre os dois sistemas foi, durante

muito tempo, bastanle modesto, e verdade, mas isso ilustra uma
caracteristica de Tepheret, segundo a qual para essa Sefira o lu-

cro deve adquirir os bens da propria comunidade que o pn>-

duziu.

Tepheret, em religiao ou filosofia, e a face pela qua! e co-

nhecido. Seja em igreja, mesquita ou sinagoga, o mundo o cc-

nhece por essas imagens. No Tepheret flui o conjunto de cami-

nhos do instrutor, a tradicao, o poder dirigente e a disciplina,

para nao falar no fluxo direto atraves de Daat que vem da coroa

de Kether. Aqui esta o foco de uma crenca, como e vista no

ritual. Seja a missa, a leitura de uma lei, a meditacao, ou no

sussurro dos dervixes, em tudo esta expressa essa tradicao. Gran-
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des predios representam o corpo de cada seita particular, seus

muros, paredes e chao falam, em pedra, de sua teologia, enquan-

to os ritos proclamam sua capacldade de persuadir. O grande

templo de Jerusalem, a basilica de S. Pedro, em Roma, a caaba

em Meca sao mais do que meras representacoes de suas re-

ligioes. O templo hebraico, duas vezes destruido, levou os ju-

deus a Palestina depois de dois milenios no exflio.

Do ponto de vista da filosofia, um conjunto de escritos como
o Zohar cabalistico age como o Tepheret. A arvore da vida e, ela

propria, um simbolo, bem como um diagrama atuante. Os tra-

balhos de Platao atrairam pensadores em todas as epocas, muitos

dos quais jamais leram suas palavras mas praticaram suas ideias.

Os sufis do Islao tern uma colegao de historias acerca da qual

todo um ensinamento e enfocado. Nenhum desses objetos, sejam

eles edificios ou parabolas zen, e em si mesmo sistema filo-

sofico, embora estejam quase sempre relacionados com algum

deles.

A Sefira Daat invisivel, no contexto filosofico e religioso,

assemelha-se ao espirito que paira sobre um movimento. £ aqui

que a emanacao divina vem diretamente sobre o contexto. Talvez

isso acontega na missa catolica, ou durante a bencao de Cohen

do povo judeu, em seus festivals, ou durante o extase do dervixe

dancarino — mas so os recipientes podem afirmar isso. Esse e,

sem duvida, o ponto de transformagao, onde o mundo objetivo

se Integra no universo relativo.

No reino do comercio, Daat e conhecimento. Enquanto o

santo e o filosofo vem a conhecer o sublime, o genio financeiro

conhece em seu campo tudo sobre economia. Esse homem, nao

obstante sua aparencia mundana, pode ser um banqueiro, ou

mesmo um primeiro-ministro como Benjamim Disraeli. Exige-se

uma percepgao instantanea para perceber o essencial e se movi-

mentar com a rapidez necessaria no terreno das financas e da

administra?ao. Como a sabia atuagao de Disraeli na questao

do canal do Panama, ha tambem o exemplo de d. Henrique, o

principe portugues conhecido como o Navegante. Ele conse-

guiu prever nao apenas a importancia do comercio com o mundo
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atraves de uma grande frota de caravelas, como se antecipou

aos novos mercados da Africa e da India, quando ninguem ainda

pensava nisso. Daat e uma Sefira invisivel — nao e eonsciente-

mente encontravel ate que certos requisites sejam preenchidos

na arvore economica. A razao disso e que as crises financeiras

sao comuns no mundo. O conhecimento real e compreensivel

e objetivo, nenhum chanceler ou governo pode mostrar-se desin-

teressado, razao pela qual temos uma constante mudanca de

uma Sefira para outra, num lado e outro dos dois pilares ex-

teriores,

Na pratica economica Netzah e a circulacao da forca. £
tambern industria. Aqui materias-primas sao convertidas em mer-

cadorias, ou esforco em servigos. Essa e a parte mais obvia da

arvore economica, Em todos os paises as fabricas compoem os

grandes musculos da industria, usando quantidades gigantescas

de combust!vel. Esse e o ciclo da producao, a cadeia sem fim

de producao e consumo. E o sistema aut6nomo de urn pais pro-

cessando lentamente seus metais, seus minerals, suas materias

brutas, reciclando as sobras, transl'ormando tudo nos produtos

nacionais que sao usados no proprio pais ou sao exportados.

Nesse ciclo, o fluxo importa; alguns produtos em estado bruto,

outros ja refinados. Esse fluxo inclui materias de alta sofisticacao,

ferramentas, objetos de luxo, tudo facilitado pelo livre intercam-

bio de dinheiro. Uma nota de uma libra pode permanecer no

banco todo o dia mas durante horas de transagao ela pode ser

usada para comprar um barco carregado de cereais, depois ser

incluida no pagamento de um debito. A mesma nota pode, ou-

tro dia, passar de maos centenas de vezes, em todo o pais. £
como o sistema circulatorio de um homem, as moedas como

corpusculos, numa cadeia em constante circulacao de salarios e

precos.

Netzah em filosofia ou religiao e pratica. Um homem pode

ser judeu ou cristao pelo nascimento, mas isso pode ser pura-

mente nominal. O praticante mugulmano cumpre suas obrigacoes

diarias como parte da vida, do dia-a-dia. Um devoto judeu tran-

^a seus filaterios sem pensar no que faz e um cristao tipico
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nao se esquece de suas oracoes de cada dia. Ha, naturalmente,
variances de grau era todos esses casos. Urn homem pode sim-
plesmente passar por todos os rituais religiosos de coracao vazio.
Esse era o problema dos fariseus; ser visto praticando nao e a
mesma coisa do que praticar com devocao. Urn homem pode
pertencer a uma religiao (seu Tepheret) mas isso pode ser rea-
hzado atraves do orgulho de raca, ou da tradicao. Essa nao e
uma qualifieacao real. Ele deve praticar sua religiao como parte
integral do seu ciclo diario, como comer, dormir e todos os d«-
mais processos de Netzah, antes que seja um crente digno do
nome. O filosofo tambem precisa praticar. Ele deve testar tudo
o que ve, atraves do seu conhecimento. Observar nao e o
suficiente. Ele deve relacionar sua vida ao que ve em redor, e ao
que ele sabe. Nao ha lugar para esquizofrenia intelectual. Ele
precisa agir de acordo com os principios nos quais acredita. Se
ele segue os gregos, deve ser competente na analise. Se e um sufi
deve estar preparado para quebrar "habitos. Como judeu, ele
estabelecera refereneias entre sua vida e a Tora, ou a arvore.
Como disse um homem de oracao judeu: "Nao importa o que
ele esteja fazendo, de pe ou deitado, andando ou comendo".
Essa e a aplicacao do Netzah.

Hod 6 a teoria da filosofia. E tambem o reinado da ver-
bosidade escrita em assuntos religiosos. Da Idade Media ao
seculo 17 grande nurnero de livros de teologia foi produzi-
do, e muitas lutas foram travadas em lorno de questoes dou-
tnnanas. Esse e o pilar da forma passiva desempenhando um
papel ativo, com Gevura e Binah envolvendo os precedentes teo-
16gicos de Hod. Em filosofia, Hod e a Sefira na qual se fala
do assunto. Como a palavra "acerca", ele nunca se relacion'a
com a expenencia mas a comenta. Netzah ensina, o reino pro-
fundo responde, mas Hod, embora conhecendo, pode apenas
(como este livro) descrever em segunda ou terceira mao. Do
outro lado, Hod permite ao homem ser introduzido no reinado
de poderosas ideias. Com a sua ajuda ele pode identificar pro-
var e cheirar o eco da realidade, embora sempre pense, gracas
aos seus sentidos, que esta em contato direto com o mundo
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real A mente ligada a logica comum e seu banco de memorias
e util, mas nao e uma autoridade nesses assuntos invisiveis como
filosofia e religiao. Ela conhece a linha, o versiculo e o capitulo,
mas nao o sentido profundo de um texto, embora o dedame.'
Ela se lembrara do trecho e o citara quando julgar oportuno.
Ela talvez ate informe o homem de que ha alguma coisa mais
profunda por tras do ser, embora ela nunca possa saber o que e,

embora ela continue tentando.

Hod e o comercio na arvore economica. Assim como a
mente mercurial comum e os sentidos agem superficialmente
entre o mundo externo e o mundo interior, assim Hod e tam-
bem o processo de transacao no comercio. Na nota de libra
do Banco da Inglaterra pode-se ler "prometo pagar ao porta-
dor". Essa e uma promessa na qual todo mundo confia. A cada
dia, a cada momento do dia, enquanto a nota passa de mao em
mao, essa promessa e cumprida. Ate os criminosos confiam
nessas palavras, tanto e conhecida sua avidez por possuir quan-
tidades desses pedacos de papel, uma verdadeira a?ao mercurial.

Hod e o ponto de interacao comum, as raizes da economia.
Uma grande industria pode ser fundada com o capital de mi-
lhoes, mas e mantida pelo homem comum que paga sua conta
de eletricidade, compra seu carro ou mesmo vai aos cinemas.
O esforco industrial em seu conjunto e dirigido a esse homem.
Grande numero de consumidores perde de vista o fato de que
cada homem tem em suas maos os meios de financiar nao ape-
nas a industria mas a forca e o poder total de um pais. Uma
tiagao precisa crescer sempre mas sem um comercio agil e livre

nao e possivel obter os bens basicos da vida. Estes sao financia-
dos com os impostos e taxas, cada centavo e cada penny so-

mando-se ao grande rio de dinheiro que flui atraves do sistema.
O talao de cheques segue a moeda e a nota, mas ainda e Hod. O
cheque em branco so vale quando e assinado. Com todos os
atributos de Mercurio a base total de dinheiro nesse nivel e
promessa verbal. Esse e o unico modo pelo qual pode funcionar
o sistema financeiro, como um mecanico de autoraovel nao pode
receber em pagamento um pneu, ou um agente de seguros nao
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pode se alimentar de suas apolices, embora ele garanta que elas

sejam valiosas e indispensaveis.

Yesod na arvore financeira e a massa popular e seu estilo

material de vida. E a forga de cada pessoa e e tudo o que ela

pode ganhar em seu sistema economico, Ele nao e apenas o
produtor mas o comprador do produto da arvore, e recebe pe-

los varios caminhos os beneficios de sua industria e organiza-

cao Pode tambem arcar com seus prejuizos, uma vez que pode
ocorrer uma recessao. Na verdade, ele sofre os desequilibrios

de cada Sefira. A libra ou o dolar em seu bolso e o Tepheret

de sua arvore economica e ele se senta diretamente sob sua
protecao. £ preciso que se diga tambem que Yesod faz par-

te de urn Hod e de uma triade de Netzah, as quais des-

crevem o ciclo da manufatura, vendendp e comprando, do qual

sao urn elo importante. A grande crise economica de 1929 foi

devida ao fato, pelo menos em parte, de as massas nao poderem
comprar as mercadorias que elas proprias produziam. Se um
disturbio ocorre numa comunidade, isso afeta o comercio e a

producao, e conseqtientemente a propria populacao (a Irlanda

do Norte e um exemplo classico). Uma arvore reverberante

logo aparece. Se o estimulo perturbador da massa e suficiente-

mente forte, como a ma distribuicao de terras, uma revolucao

pode ocorrer, a qual trara uma mudanga radical no sistema eco-

nomico. Yesod e o povo, e a forga pessoal de cada individuo.

E o ideal popular dos valores, seja ele um Rolls-Royce ou um
rebanho de caprinos,

Yesod, iem assuntos espirituais, e o nivel individual A massa

e composta de individuos mas, ao contrario do que acontece

em economia, cada homem e mais do que uma mera unidade de
producao e consumo. Ele contem toda a arvore dentro de si. Em
Yesod ele reflete a face de judeu ou de um mugulmano. O
homem que compoe a massa pode ser um grande homem ou
um homem grande. Essa e sua opcao. Ele pode simplesmente se-

guir o caminho de seu pai, ou de seu mestre, agindo como um
reflexo de suas palavras e de suas acoes. O modo como seu pro-

fessor fuma um cigarro pode exercer grande influencia em sua
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maneira de ser, mais do que ele e capaz de admitir. Seu modo

de questionar pode ser imitado sem qualquer compreensao. Aqui

e revelada a persona, a ponte para a compreensao, a barreira

que aprisiona. O homem honesto que nao preenche todas as

devogoes a que se obrigou pode ter mais sabedoria do que o

mais respeitavel guardlao de reliquias. O simples devotov sem

sinais de qualquer aprendizado, muitas vezes sabe mais do que

o mais esperto dos sabios com sua personalidade fascinante ou

seu cabedal adquirido de outros homens. Yesod e o reflexo de

tudo o que existiu antes. Os caminhos inferiores encontram aqui

seu foco. £ tudo o que um homem acumulou, embora essas coisas

precisem de tempo para pertencer realmente ao homem que as

adquiriu. Yesod e um reflexo de sua filosofia ou religiao a luz

que ele permite fluir do Tepheret Em Yesod ele se ve a si

mesmo como num espelho, ate que um dia ele ve que pode

perceber diretamente atraves do proprio Tepheret, sua natureza

essencial. Yesod e a lua e seu metal e a prata. Tepheret 6 o

sol e seu metal e o ouro. Aqui jaz a forga de um homem.

Malcut, para as finangas e a filosofia, e o reino dos ele-

mentos. Para o financista, e o mundo da substancia e da ener-

gia, fora do qual ele constroi seu reinado artificial. Construindo

e destruindo, ele modela a superficie de seu planeta, as vezes

embelezando-a, sis vezes enfeiando-a. Ele trabalha, embora nem

sempre esteja conscio disso, sob o olhar de uma grande inteli-

gencia. Ele pode domar a natureza mas nunca sera capaz de

domina-la. O homem conquistou os ares e chegou ate a Lua mas

ele e ainda um filho do planeta Terra e precisa obedecer a suas

leis. Pode converter cada ramo e cada pedra numa nova forma

mas jamais podera alterar o volume total da Terra. Pode li-

berar a energia da materia mas nao pode criar energia do nada.

Isso e Malcut. A forga da Terra esta a espera de quern a utilize,

e embora o financista, o industrial e o trabalhador se vejam

limitados em suas possibilidades, eles contribuem mais para a

evolugao do planeta do que para sua poluigao, afinal. Um mi-

lhao de anos da presenga humana mudaram, de fato, a face

do planeta e isso e parte de seu desenvolvimento natural de
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torma a se tornar um membro mais inteligente do sistema so-

lar. Com sua indiistria e sua tecnologia o homem pousou na Lua.
Brevemente, os esporos da vida serao depositados permanente-
mente la. Uma segunda Terra comeca a nascer; um novo reino

divino que comega a ser criado com a ajuda do homem —
a raiz Malcut de uma arvore da vida lunar.

Para o filosofo Malcut e seu corpo terrestre. Essa e a sua

terra, sua agua, seu ar, seu fogo. Aqui e o seu veiculo, sua

carruagem puxada pelas forcas vegetais da vida, tendo o pr6prio

homem como cocheiro e as vezes como mestre. Malcut e, para

o homem religioso, uma morada temporaria no mundo fisico.

Nesta concha terrena ele deve viver, aprendendo as licoes que
podem refinar sua alma, ate que isso acabe para ele e seu

corpo volte a terra para ser reciclado com a ajuda dos vermes,

para um novo crescimento. Os cabalistas veem Malcut como o
residuo da Criacao, a mais densa embora rica das materialidades.

Nesse mundo aparentemente solido ele sabe que todas as coisas

altas estao ocultas. Na realidade elas estao presentes, todas entre-

lacadas e cobertas, e permeadas em meio ao reino. Desintegre

um atomo e Kether estara la. Disseque uma celula e Kether

estara la. Olhe para um homem vivo, a fundo, ate o mais duro
dos seus ossos e o mais complexo centro nervoso de seu cerebro,

Kether estara la. E ainda mais. O Absoluto e onipresente.
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CASO AMOROSO

A

L.

raca humana e uma arvore da vida completa, com os pila-

res do macho e da femea demonstrando o relacionamento entre

os sexos. Alem disso, cada pessoa contem uma arvore completa

em miniatura, com os elementos do presente ativo e passivo em

ambos, homem e mulher. Na aproximacao entre os sexos a atua-

?ao de duas grandes leis cosmicas revela o desdobramento de

uma mutua oitava entre pessoas unidas por uma terceira forca.

Aqui, entao, vamos estudar uma das historias favoritas da hu-

manidade e observar, com a ajuda da teoria e da pratica, o

fenomeno do amor,
j

Um homem e uma mulher se olham num salao cheio de

pessoas. Comecando em Malcut, o lugar quente e pouco ilumi-

nado estava repleto de corpos que se animavam com a danca e

com as brincadeiras. A conversa e os risos enchiam o ar per-

fumado. Nosso casal descobriu um ao outro logo de imcio; o

rapaz atraido pelos cabelos da moca, ela pelo rosto inteligente

do jovem. De inicio eles se observaram veladamente, seus Hods

buscando informacao, nao apenas atraves dos sentidos mas inter-

rogando os presentes sobre o outro. O rapaz soube o nome dela,

enquanto seu Netzafy levado pelo modo como ela se trajava,
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provocava uma imagem yesodica do que se escondia ali. Ela re-
cordava ao moco um antigo amor, e a coinciddncia de nomes
reforcou a reminiscencia. A moca descobriu que ele era solteiro
e que era arquiteto. Ele nao apenas era atraente mas ostentava
uma posicao respeitavel. Ele logo afastou a ideia tola de que
seus pais aprovariam essa aproximacao, enquanto seu Yesod co-
locou-o ja no contexto do seu lar^Ela esperou uma oportunidade
para se aproxtmar, percebendo instintivamente os sinais de in-
teresse enfocados em sua direcao. As triades fisicas de ambas as
suas arvores estavam prontas para entrar em acao.

A dona da casa logo percebeu a siluacao e apresentou-os
um ao outro, deixando-os em seguida. So com a presenca da
deusa Venus, eles iniciaram uma conversa indecisa, ambos es-
condidos atras de suas personae. Pelo seu sotaque, ela descobriu
que ele era norte-americano, enquanto ele descobriu que a moca
pertencia a uma familia inglesa da classe media. Enquanto am-
bos discutiam, com seus Hods, suas amizades mutuas e amigos
comuns, eles sondavam um ao outro, Ela apreciava sua nuca e
sua voz. Os olhos dele cobicavam seu corpo. Ela era inteligente
e muito lida, exatamente seu tipo. Ela o interrogou sobre seu
trabalho e ele explicou que estava praticando sua profissao
com outros jovens arquitetos. Ela ouvia atentamente, observan-
do suas maos e a inquietacao de seus olhos, sentindo-se desde ja
muito atraida para ele, tao diferente dos rapazes pedantes que
ela havia conhecido.

De repente ele descobriu que o barulho da festa estava in-
suportavel. Ela gostaria de sair um pouco para tomar um pouco
de ar? Para sua propria surpresa, ela concordou imediatamente.
A festa tornara-se cansativa, ela racionalizou, enquanto eles pas-
savam entre os pares que dancavam.

Caminhando rua abaixo eles permaneceram estranhamente
calados em suas tensoes interiores. Ele estava reconsiderando
seus metodos, pelos quais acabava levando as garotas para a
cama. Era qualquer coisa inaplicavel ali, uma vez que havia
agora um elemento enervante no sentido de algo conhecido que
aconteceria, embora por que sentia isso nao fosse compreensivel.

Normalmente, ela nao se deixava afastar de uma festa, onde

estava em seguranca com seus amigos. Ali ela estava com um
desconhecido. O estranho e que ela tinha a impressao de que o

conhecera antes, apesar de nao se lembrar de onde.

Ele comecou a falar, como fazern todos os ingleses, no
tempo, e logo eles estavam comparando seus respectivos paises,

climas e estacoes do ano nas cidades de Nova York e Londres,

Nessa conversagao descuidada o dialogo prosseguia, o de Hod,;

Nelzah, Yesod e Malcut. Eles estavam no toque do dedo do

rapaz no braco da moca, agora, e nas respostas que ela dava as

perguntas veladas sobre sexo que ele lhe fazia. A tensao crescia

a medida que eles se aproximavam do apartamento dela. Ela

queria convida-lo a subir mas seu julgamento (Gevura) dizia

que nao. Era ainda muito no comeco da noite e era ainda muito

cedo para tanta intimidade. Sua auto-imagem nao permkiria isso,

ela dizia a si propria. Ele, percebendo sua hesitacao, nao pres-

sionou-a e sugeriu que caminhassem um pouco. Ela ficou aliviada

com sua resposta sensivel a sua resistencia. Talvez ela nao re-

sistisse, pensou, enquanto passavam pela portar ia do edificio,

a uma tentativa de ser seduzida. De repente, uma energia que

emergiu nao sabia ela de onde deu-lhe forca para tomar a mao
que se oferecia e a aceitar o beijo, o primeiro, que ele tentava

dar. Desse momento em diante eles estavam em outro reino (a

triade animal). De uma hora para outra nao havia mais escuri-

dao. A lua emergiu inesperadamente e as estrelas apareceram

mais brilhantes que de costume num vasto e profundo ceu. Tudo
em redor deles, ate os edificios, parecia vivo e cheio de cor.

Eles viam, enquanto caminhavam de bra?os dados, com tanta

clareza, ouviam e cheiravam com tanta agudeza, que cada rua

parecia cheia de uma magia extraordinaria. Com ambos os lados

da arvore excitados, a triade da autoconsciencia estava esti-

mulada.

Andaram quilometros e conversaram durante horas. Por

volta das duas da manha eles ja tinham contado toda sua historia

pessoal e conheciam tudo aquilo que pode ser dito em palavras.

Diante da porta do rapaz, ela concordou com a sugestao de
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tomarem urn cafe antes de voltar para casa. Enquanto eles su-

biam a escada numa nevoa tipica de sonho, o ar se tornava car-

regado de paixao.

O cafe foi feito mas nao foi bebido. Uma fome mais pro-

funda assumiu o cornando. Gradualmente despidos, cada urn ex-

plorou o corpo do outro, nao apenas por prazer mas numa com-

provacao ineonseiente e instintiva de que cada parte era normal.

Nus, eles aproveitaram todos os sentidos, cada toque, cada per-

fume e cada gosto permitido as sensacoes e ao corpo. Na cama,

apertados num abraco, suas mentes flutuavam entre pensamentos

fugazes e urn completo silencio: Hod, Netzah e Malcut. Ouase

nao havia palavras, a unica comunicacao era o toque, o olhar,

o som. Sonhos yesodicos continuamente toldavam suas mentes,

separando-os, enquanto imagens romanticas eram projetadas na

realidade fisica. Seus olhos observaram falhas em sua beleza

mas isso era superficial. Ela percebia falhas na confianga do

rapaz, o que passava como coisa insignificante diante da paixao

que sentia dentro dela. Na noite anterior ela se sentira sozinha

e frustrada. Agora estava exultante, quase a beira da libertacao.

Vagarosamente ele se aproximou mais e se apertaram os cor-

pos, ate que seus ritmos se fundiram, num so movimento. Logo

eles eram urn so e no climax do extase se encontraram e se

dissolveram no nada, coino se fossem a coluna de equilibrio que

vai de Tepheret a Daat. E Adao conheceu Eva.

E eles voltaram do vazio extatico separados, para se tor-

narem individuos, voltando a seus corpos outra vez. Pensamentos

nebulosos e sentimentos emergentes surgiram mas eles nao po-

diam esquecer o que haviam experimentado ha pouco. Nada

podia apagar, apesar da fadiga que tomava conta deles, o mo-

mentaneo e intemporal contato. So aquilo parecia real. Eles se

olharam na luz mortica, parecendo so rostos sorridentes de pele

e osso. Na realidade os olhos ainda retinham a consciencia mas

onde estavam as pessoas que se haviam conhecido, frente a fren-

te? Ele tocou seu rosto e isso foi tranquilizador para ambos.

Desse momento em diante eles baixaram ao mundo do dia-a-dia.

Nela, pensamentos de ordem pratica comecaram a questionar seu
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romantismo. Ela fora tomada ja uma vez pela paixao. Ainda
assim, nao era agora a mesma coisa. Dessa vez tudo parecia pe-
netrado de um curioso sentido de conhecimento, de reconheci-
mento. Ela suspirou, exausta em sua agradavel fadiga. Nunca
antes ela havia se sentido tao em seguranga, mesmo nas pro-

ximidades de sua casa.

Ele, na flacida baixa-mar de sua paixao, pensava. Essa
experiencia so podia ser superada pelo seu primeiro grande
amor de muito tempo atras, na fazenda de seu tio na Nova
Inglaterra. Sem o cheiro do feno, ou cotovias no ceu de verao,

ele tinha vivido uma das melhores experiencias de sua vida. Isso

era mais notavel porque ele tinha tido experiencias amorosas
anteriores, mas nada como esta. Essa foi a primeira moca na
qual ele via alguma coisa mais do que uma mulher.

Ficaram em silencio por longo tempo, pensando no que
havia acontecido. Aquela nao era uma aventura ocasional. Eles

se haviam juntado por um breve instante e nunca mais seria

possivel esquecer aquele momento. O que quer que acontecesse

em seguida em suas relacoes, nada poderia apagar a lembranca.

Tepheret havia encontrado Tepheret. "y

Pela manha, no entanto, o encanto havia diminuido. A luz

clara da madrugada e no cotidiano, eles construiram um idilio

romantico para preservar o sentimento daquela noite. Breve o
contato inicial fora perdido, na medida em que eles praticavam os
jogos de auto-encantamento que os amantes praticam/ Yesod se

havia reinstalado.

Nas semanas que se seguiram o idflio cansou-os em ondas

exoticas, transformando os lugares e o tempo numa especie de
reino de fadas. O afeto comecou a crescer e a fase de lua-de-mel

cedeu lugar a um amor genumo entre os dois. Mas alguma
coisa nova comecou a aparecer com o advento de Gevura. A
critica mutua comegou tambem a emergir. Primeiro silenciosa,

ela se desenvolveu em irritagao na medida em que cada um
comecou a examinar a imagem que eles se haviam imposto.

Isso conduziu a discussoes, quando ambos perceberam que os

idolos que haviam construido se reduziam a seres humanos su-
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jeitos a fraquezas. Quando urn se recusava a partilhar dos sonhos

do outro, surgiam discordancias que chegavam ao amargor. Ele

a achava possessiva e tendente a impor sua vontade, ela o con-

siderava sujeito a mudancas rapidas de genio. As brigas aca-

bavam na cama, com Venus substituindo rapidamente Marte.

No sexto mes do seu relacionamento eles chegaram a um

ponto critico. A novidade havia acabado mas eles estavam muito

ligados, ainda, um ao outro, embora pensassem se era desejavel

continuar juntos. Esse clima desencadeou uma crise inesperada.

Dois apartamentos e um so amor nao era uma situacao desejavel,

eles consideravam. Combinaram entao manter sua independen-

cta. Esses casamentos experimentais nao eram raros no seu meio

mas havia ainda o problema da disputa territorial. Independen-

tes mas morando juntos, segundo decidiram, nao se chegou a

um acordo sobre quem moraria com quern, e qual apartamento

seria alugado. Nenhum dos Yesod concordava em ceder, nenhum

deles queria sacrificar sua casa para ir morar com o outro. Ele

sentia sua masculinidade insultada, ela sentia sua seguranca

abalada. Afinal, estavam bem como estavam.

Naquela noite, na cama, depois de umas horas desagrada-

veis, o milagre aconteceu novamente. No climax do amor, agora

uma rotina agradavel, a conexao Tepheret estabelecida na pri-

meira noite foi restaurada. Subito, eram um so novamente. Por

um segundo, talvez, mas o bastante para ver que havia outra

coisa que os ligava. Hesed havia sido tocado. Todos os conflitos

pareceram banais, tudo foi esquecido, todas as feridas cicatri-

zaram. Eles concluiram que seu caso devia continuar mas com

suas individualidades respeitadas.

O tempo testou seu relacionamento e eles evoluiram para

uma convivencia respeitosa e compreensiva, enquanto as quali-

dades de Binah preponderavam. Ambos tiveram que enfrentar

dificuldades juntos, quando o trabalho dele pareceu perigar.

Habitos e costumes foram aceitos e assimilados. Sua segunda

crise ocorreu quando eles sentiram que nao podiam continuar

assim. Concluiram que seria melhor viver cada qual em sua

casa, mas ai nenhum deles concordava em sair. Ai ambos mer-
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gulharam numa serie de desentendimentos desastrosos, comuns

por esse mundo afora.

Dois meses depois resolveram voltar a viver juntos, con-

vencidos de que agora era dificil viver sem o outro. Essa con-

clusao veio como um relampago, uma noite, quando eles per-

ceberam tudo o que perdiam com suas desinteligencias, e o

muito que podiam fazer juntos, no futuro, Aqui Binahi entrou

em contato com Hochma; iluminando o fato obvio de que um
havia nascido para o outro. Daat contribuiu para garantir a cer-

teza nesse caso e eles decidiram que nao havia nada mais a

fazer senao casar. A arvore de seu relacionamento continuava

de pe.

No casamento aconteceu uma coisa interessante. Enquan-

to o ministro oficiava a cerimonia, ambos sentiram dentro de si

um curioso movimento. Era como se algo do alto confirmasse

aquela uniao. Quando ela se voltou para ele, reconheceu ali

seu marido.

Nossa historia e talvez uma situagao classica, uma vez que

content o principio do desenvolvimento simultaneo e o equilibrio

na arvore dos respectivos jovens. Isso demonstra a tradicao ca-

balistica relacionada com homens e mulheres que em intima co-

nexao estabelecem uma analogia direta com a arvore, fazendo

o encontro do ceu com a Terra. O casamento, uma uniao real

e nao um mero arranjo legal, e raro porque na maioria das

pessoas um ou mais Sefirots estao deixando de atuar correta-

mente. Um Gevura ativo e a explicacao mais comum para uma
mulher mal-humorada, e uma relacao Netzah-Hod desequilibra-

da tern destruido muitas unioes, enquanto urn Yesod acober-

tado por mentiras tern evitado mais de um desastre matrimonial.

O sexo, ao contrario das concepcoes puritanas ou muito

permissivas, nao deve ser olhado como um misterio. Ele esta

relacionado com uma situacao cosmica, nao com o habito. No
climax do ato, numa relacao plena e harmoniosa, muitas coisas

se tornam possiveis, e nao e sem razao que esse momenta e cha-

mado de "a meditacao do pobre". Aqui esta o encontro de duas

arvores; o surgimento de identidades gemeas que haviam perdi-
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do momentaneamente, atraves de seus corpos, os lacos da exis-tence terrena. A coisa mais proxima da experiencia mistica paramum* homens, ele Ihes permite olhar, com sua Eva, atraves dos
portoes do eden, o Paraiso. Nesse contexto os casamentos sao
realmente feitos no ecu, a noiva de Malcut esperando o noivo
de Kether, com Jaco no Tepheret e Raquel no Yesod, entre o
ceu e a Terra.

NASaMENTO-VIDA-MORTE

C
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ontinuando a historia do ponto em que a deixamos, exa-
minamos agora a situacao de duas arvores como resultado da
concepcao de uma crianca. A primeira diz respeito a sua gestacao
e nascimento, a segunda com o processo subsequente de entra-
da no mundo fora do ventre, com seu mecanismo de crescimen-
to e morte. Aqui estudaremos as oitavas ascendentes e descen-
dentes.

Nosso casal resolve agora ter urn filho; ou o destino, nao
importa o que possa ser isso, coloca o casal numa situa^ao em
que a crianca e concebida. .Olhando do ponto de vista da arvore,

Hochma ;e o pai e Binah e a mae, e quando eles vem juntos,

unidos em Yesod, e se as condicoes sao favoraveis, isto e, se a
coluna do equilibrio esta carregada de criatividade, a concepcao
ocorre em Daat: Do pai vem o princtpio ativo, todos os atributos
do macho, de sua familia e da raca. De Binah vem as mesmas
contribuicoes com elementos femininos. Aqui e formulada a di-

namica, a historia de duas linhas de geracoes na danca dos cro-
mossomos. O sexo da crianca e provavelmente determinado em
Binah,Mal como a cor do cabelo, a tendencia para ser alto ou
baixo, ou para ser espadaudo ou fragil. Duzias de combinacoes
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sao possiveis nesse nivel. Em Binah tambem serao decididos o

temperamento, as tend&icias, a natureza.

Apos a concepgao o relampago passa por Hesed. Aqui co-

mega o processo de expansao org&nica e crescimento. Dentro de

alguns dias o ovulo fertilizado ja esta dividido num certo numero

de celulas e forma uma pequena bola. Essa massa continua sua

expansao com velocidade extraordinaria, ate que se torna urn

disco embrionario. Ai comegam as diferenciacoes celulares, com

suas fungoes proprias. O entoderma, o mesoderma e o ectoderma

definem e desenvolvem seus orgaos respectivos, fi a diferen-

ciagaOj Gevura.)

Daqui por diante Hesed e Gevura trabalham juntos, caben.-

do a Hesed produzir o crescimento e a Gevura determinar os

orgaos e funcoes. Tepheret anuncia a presence da natureza

essencial. Pela sua posigao no relampago, ele chega quando

o embriao esta completo, quando a inteiigencia particular ja foi

determinada pela coluna da consciencia, comandada por Kether.

Em caso de aborto, o Tepheret, segundo o livro de oracoes dos

hebreus, "passa pelo mundo sem entrar nele".

O processo de gestacao com Netzah comanda os ciclos bio-

logicos, o instinto de conservacao e a continua renovacao orga-

nica. Esse principio atua tambem sobre o psiquismo. Enquanto

o embriao esta ligado a mae, seu instinto de preservagao esta

sempre alerta. A mae permanece sob a supervisao de Venus e

da Lua, os avos gemeos da natureza.

Hod pode ser chamado aqui de principio da harmonia.

Para ilustrar o processamento de Hod, um exemplo: quando

um grupo de celulas nao esta em sintonia com o conjunto do or-

ganismo, pode ocorrer um cancer, e um Netzah desequilibrado

suprira a alimentagao do tumor, garantindo seu crescimento ma-

ligno, A menos que Gevura seja informado e todos os dados

passem para o Sefirot, o tumor crescera e destruira o corpo que

o alimenta, bem como a si proprio, tao egoista e sua orientagao.

Hod faz todo o possivel para que o organismo todo saiba o que

esta acontecendo.

Yesod e aqui a personalidade do organismo em seu con-
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junto, ainda nao raarcado pelo mundo exterior. Ele fica no meio

de Hod, Netzah, Malcut, a triade, no meio informe e suave do

cerebro, no corpo, no psiquismo da crianga. Ela nao contem

memoria, apenas constroi caracteristicas, fracas e debeis. Um
dom familiar para musica, ou uma tendencia a violencia, talvez

uma aptidao para mecanica, ou um horror natural a altura, sao

coisas de Yesod. Um talento especial pode permanecer ador-

mecido durante uma vida inteira, se nao houver estimulo exte-

rior, Um Mozart pode envelhecer e morrer numa pequena ci-

dade, sem ter sentado uma so vez perto de um orgao, en-

quanto um genio mecanico logo apareceria, no mesmo lugar, ou,

ao contrario, perderia seu tempo tentanto tocar na Orquestra

Filarmonica de Londres. Yesod e a mente comum e nos o explo-

raremos convenientemente, mais adiante.

Malcut, o reino dos elementos, e o corpo fisico. £ o corpo

molhado e enrugado do rec6m-nascido. Desse momento em dian-

te ele volta para Kether compondo uma arvore inteira, como

Kether para Malcut, mas essa arvore nao sera visivel exceto

atraves dos anos, quando o homem ja cresceu. O primeiro esta-

gio e a infancia, o caminho entre Malcut e Yesod. Nesse pe-

riodo nao apenas o corpo cresce de volume como se deixa sa-

turar de informagoes internas e externas. De Hod absorve os.

sentidos do paladar, da audicao, do olfato, da visao. O tato e

talvez o mais importante nos primeiros tempos. Netzah inter-

vem e a crianga ja reconhece o ritmo na natureza, a hora de

comer, de dormir, de permanecer em vigilia. Depois, atirar obje-

tos a distancia e parte da sua programagao para estudar pesos e

distancias. No comedo da infancia (as imagens seffricas se

Kucedem) a crianga comega a controlar suas funcoes, a andar

e falar; todas as faculdades do Hod fisico.

O periodo Hod e aquele em que a crianga aprende sobre

tudo ao seu redor. Sempre curiosa, ela explora a geografia de

sua casa e o vasto mundo aberto a inteligencia pelos meios de

comunicagao permitem descobertas novas e frequentes. Os me-

ninos logo se ocupam com experiencias, pesando objetos, fazendo

pesquisas no quintal, formulando perguntas. Os museus tornam-
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se lugares fascinanles, tal como as cavernas e os lugares desco-

nhecidos. Nessa idade se coleciona tudo, principalmente as pe-

quenas coisas inuteis, mudando os interesses com muita freqii^n-

cia. Aqui a Sefira de Mercurio, uma especie de camaleao, faz

seus truques, impoe suas deeepcoes, convida a pequenos furtos

— como todos os colecionadores sabem. A velocidade assume

grande importancia, nessa idade. A pequena persona ja esta for-

mada, sua educacao passa sobre a natureza essencial, talvez de-

mais. Isso € demonstrado nos sistemas de escolas publicas em
que a verdadeira natureza das criangas e sufocada numa aper-

tada mascara de convencionalismos sociais. Admiravel a servigo

do eu real do homem, a persona e um mau professor quando

se trata de qualquer desenvolvimento verdadeiro. Como se pode

observar, muita gente nao sai de tras de Yesod e Hod, prefe-

rindo comer, beber e falar convencionalmente, devido aos ha-

bitos assimilados na escola. Na vida seus valores sao governa-

dos por gratificacoes ou conduzidos por impressoes, sua vontade

comumente controlada por pessoas que tern a determinacao de

Gevura, o poder de Tepheret ou o desejo de Netzah. Isso pode

parecer cinico mas no mundo ocidental, em particular, muita

coisa acontece em funcao desse jogo de fraquezas e de dominio.

A mocidade e tempo de Netzah. A! comeca o alerta para a

beleza e o amor. As meninas crescem conscientes de seu pro-

prio corpo, e os meninos do aumento de sua paixao. £ a epoca

de Venus, em que se atravessa o mundo de doces confusoes que

cerca o amor e se tern a impressao de atravessar um mundo
de pura poesia. E o reino dos sonhadores, que se pode iden-

tificar no Romeu e Julieta e em West Side Story. Energia e

descanso, vazante e cheia. E Netzah, ou eternidade, com sua

ronda amorosa passando de um homem a outro, na infinita ca-

deia dos abragos. A dor, a morte, a doenga nao tern lugar

aqui. Todos sao bonitos e saudaveis, sem tragos de reumatis-

mo ou ressentimentos, Dormir ao relento e divertido, tocar violao

ate amanhecer nao cansa. E o cansago e logo reparado pelo

amor. Essa e a idade em que menino e menina se desligam do

lar, a intimidade do amor dando-lhes, pela primeira vez, uma
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sensacao de independencia. Essa e a primavera, seu comeco,

pouco antes do total florescimento do homem e da mulher.

Tepheret e a alvorada da vida. Nessa altura a natureza ja

atingiu seu zenite. A natureza essencial ja assumiu o comando
do corpo e tern a sua disposicao todo o equipamento necessa-

rio. Muitas obras de arte sao criadas nessa altura da vida (Tols-

toi estava em meio a casa dos 30 quando escreveu Guerra e

Paz). Os que nao sairam de tras de Netzah ainda continuam

eternos adolescentes, perdidos em amores infinitos. A moderna
publicidade explora isso, conveneendo muitos de que as qua-

Hdades fisicas da mocidade tem mais a oferecer do que os va-

lores da experiencia. Homens e mulheres tern gasto milhoes para

manter uma apaiiencia de mocidade que nao engana os bons

observadores. Mas o tempo organico nao pode ser congelado.

Gevura e o periodo da determinacao. E a plena idade adul-

ta, quando todas as forcas de um homem estao sendo aplicadas

numa so direcao. Ha coragem presente no homem dessa fase, o

qual pode ser um diretor de empresa ou um artista devotado ao

seu trabalho. Ha um elemento emocional em seu trabalho. Ele

trabalha porque a tarefa que faz o fascina, nao apenas pelo

dinheiro que esse trabalho rende. Alguma coisa o guia. Pode

ser que ele queira uma nova casa, ou pretenda dar aos filhos

uma boa educacao, Isso lhe da uma decisao que se torna sua

principal marca. Se o estimulo e negativo ele pode se tornar

agressivo, um carreirista impiedoso que passara sobre o corpo

de quern se colocar em seu caminho. Nessa idade sao freqtientes

os verdadeiros mestres, embora muitos finjam desempenhar esse

papel a fim de competir e dominar. Isso, no entanto, e percep-

.tfvel por seu produto de pressoes externas e nao a verdadeira

natureza, Quando ele em verdade e capaz de ficar sozinho,

de tomar uma decisao contra a opiniao dos demais, e desprovido

de pura teimosia, entao se diz que ele atingiu a iniciagao der

Gevura.

O periodo de Hesed e a maturidade. A essa altura o homem
dispoe da forca da experiencia, talvez tambem os bens materials

necessarios, que chegam com a idade. Ele ja possui muito de
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tudo o que ambicionou. A essa altura a pressao ja pode ser

aliviada. Ele e mais tolerante, mais benigno. Claro que ele ainda

trabalha muito mas sem a mesma enfase. Ha uma certa ale-

gria em considerar o trabalho feito. Se puder, talvez ele se

torne liberal com os menos afortunados, como o milionario nor-

te-americano Peabody, ou talvez se dedique a filantropia, criando

fundacoes como Ford e Rockefeller. Se ele for um artista e

ja ultrapassou a fase competitiva de Gevura, ele pode querer

ajudar os que estao comecando, escritores e pintores jovens,

como T. S. Eliot fez. Essa e a idade do jovial, assim como

o periodo de Gevura foi a idade do marcial.

Entre Hesed e Binah fica a Sefira invisivel de Daat. Esse

e o ponto na vida do homem em que ele sabe o que ha ao

seu redor. Se ele desenvolveu isso antes — o que e dificil de-

vido as ilusoes e prazeres de outras epocas, em que havia mais

mocidade — um novo homem podera relacionar tudo o que

aprendeu com os padroes da vida. Dessa posicao diretamente

acima de Tepheret ele podera olhar para tras e distinguir com

olhos de sabedoria todos os caminhos que percorreu. Ele entao

podera concluir que a vida e um jogo do qual e precise par-

ticipar mas no qual nao nos devemos deixar envoiver. A vida e

um palco e o homem e uma personagem. Ele reconhecera isso e

vera tudo com cinismo ou humor, dependendo do modo pelo

qual chegou aquele ponto. Reconhecera tambem que pode ha-

ver um segundo nascimento antes da morte. Em muitos que

chegaram a essa conclusao, o vazio de Daat, ou o desapareci-

mento do ego, pode ser demais. Esse renascimento e adiado a

vida inteira, pela grande maioria dos homens, os quais passam

de uma ilusao a outra, ate a morte. Pela tradicao indiana, o

chefe da familia passa a seus filhos todos seus bens e deveres

e se aposenta. No Ocidente nao se faz isso mas e comum ao

velho partir para os campos de golfe. Mas mesmo nos Estados

Unidos e na Europa ha alguns que fazem o retiro espiritual.

Ali, eles podem chegar aquelas descobertas de um renascimento

a qualquer instante. Outros homens fizeram fortuna ate os 40

e dedicaram o resto de suas vidas a sua evolucao pessoal, ou
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indo para urn mosteiro, ou, como o milionario alemao Schlie-
mann, dedicando-se a arqueologia. Essa mudanca critica leva-nos
a Binah.

Binah e a velhice. Ao contrario do que se pensa, esse e o
periodo dinamico em que o homem se prepara para o nasci-
mento da morte. O corpo esta decadente, os processos vitais ja
nao atuam com a mesma desenvoltura. As pernas ja nao podem
correr como antes mas o espirito acumulou muitos fatos e pode
lidar com eles a vontade. Silencio e paz e tudo de que se precisa
a essa altura. Urn bom coragao, uma boa cabeca, uma mem6ria
que recorda os tempos mais remotos, so isso pode renovar a
vida. Alem disso, ha uma nova compreensao das coisas que
pode ser aproveitada. O tempo e a qualidade maior de Binah,
cujo planeta tradicional e Saturno. Cenas antigas podem ser
trazidas de volta a memoria e urn outro aprendizado sobre coisas

ja passadas pode ocorrer. O mundo interior torna-se entao mais
real, quase palpavel. Aqui, ura salto sobre a arvore de Hochma.
Os que chegam a idade avancada e ainda buscam o desenvol-
vimento espiritual veem o salto do relampago ao contrario, como
a luz cegante da morte que oblitera. Para aqueles que entende-
ram o significado de suas vidas atraves de Binah e de Daat, a

morte e recebida de maneira muito diferente. Eles percebem
atraves da cortina de Hochma urn mundo brilhante alem. No
silencio, no fundo de suas mentes, a iluminagao nao parece assus-

tadora, como a morte parece ao despreparado. Em Hochma esta

a sabedoria da vida brilhando pelos anos atraves de todos os
Sefirots ate Malcut. Como a morte separa a alma de urn homem
de sua roupa de pele, e o leva ate o outro mundo, os que assis>-

tirem a sua morte reconhecerao que ura evento cosmico teve

lugar. De fato, tao forte pode ser essa passagem que seu im-
pact© pode chegar muito longe e durar muitos anos. Esse e o
poder de Hochma, na morte tao profundo quanto no nascimen-
to de uma crianca, para aqueles que o testemunham.

Em Kether esta o fim e o comeco. £ a coroa aberta atra-

ves da qual o espirito chega e parte, as vezes para vir, outras
vezes para voltar.
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TEMPO

Tendo examinado o nascimento e a morte, vamos usar a ar-

vore de um modo totalmente diferente para examinar o tempo.

Primeiro precisamos entender que existem diferentes tipos de

tempo. O metodo de usar um relogio para medir as horas bu

os segundos e mais comodo e menos profundo. O Sol, por exem-

plo, chega sempre ao meridiano cedo ou tarde, e o tempo, de-

acordo com as estrelas, tern de ser constantemente ajustado para

manter uma constante cientifica. Assim, temos de deixar de

lado nosso conhecimento comum do tempo.

A forma mais familiar de tempo nos conhecemos — nos,

seres humanos, que toda criatura tern sua medida particular -—

,

e o que chamamos tempo que passa. Ele e visto na tela de

Yesod, a qual mostra o mundo de Malcut como um espetaculo,

uma contmua corrente de imagens enfocada ou vaga, entre os

mais profundos sonhos que sonhamos em vigilia. A noite, quando

o caminho entre Yesod e Malcut esta obstruido, o que sonha-

mos acordados passa para o primeiro piano, como as estrelas

a noite, e o tempo parece fazer coisas estranhas. Esse tempo e

aquele que vemos como familiar e que associamos ao movimen-

lo dos ponteiros do relogio. Essa, naturalmente, e uma ilusao
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completa, uma vez que todos nos sabemos a diferen^a entre um
dia interessante e um dia aborrecido, como um passa rapida-

mente e como o outro custa a passar. Para nosso sentido de tem-
po, nossos relogios sao inuteis. Um jovem esperando por sua
namorada acha dez minutos um periodo de tempo intoleravel-

mente longo, e um beijo de despedida, quando se ama, parece
absurdamente curto, embora ele tenha sido prolongado a ponto
de provocar comentarios. Os diferentes niveis e dimensoes do
tempo sao responsaveis por essas discrepancias.

O homem e uma arvore da vida e cada Sefira tem sua es-

cala propria de tempo. Se tomarmos Tepheret como dia e noite,

a essencia do tempo, vemos um ciclo completo ao redor do qual

os v&rios reldgios da arvore funcionam. Em Tepheret ha uma
medida consciente. Normalmente, um homem percebe o mundo
atraves do tempo yesodico. Ele v8 a passagem de eventos ima-
ginando-os reais, mas quando ele desperta — as vezes durante

um acidente de carro — tudo muda, O mais extraordinario

nesses casos e que o tempo parece fluir mais lentamente. Di-

gamos que enquanto esta dirigindo, um pedestre surge a sua
frente. Ele percebe tudo numa fra?ao de segundo, e nesse ins-

tante ele ve mais coisas do que num dia inteiro de tempo yeso-

dico. Nesse fragmento de tempo ele percebe que o carro vai se

chocar com um poste, depois de sua manobra para salvar o
pedestre. Seu corpo, no entarito, atua em outra escala de tempo,

e ja nao pode responder as suas percepcoes, rapidas demais
para ele. Ele percebe o fato incrivel de que seus reflexos sao

lentissimos em relacao com seu apercebimento de tudo em vol-

ta. Subitamente alertado pelo perigo, ele observa tudo com sur-

preendente isencao. Como se estivesse vendo um filme em ca-

mara lenta, cena por cena, imagem por imagem. Alguns des-

portistas conhecem bem o fenomeno e conseguem ver, por exem-
plo, uma bola de beisebol se aproximar mais como um lento

balao do que como um trem expresso. Essa e a visao de Kod
do tempo, a qual percebe em pouco tempo as infinitas rever-

beracoes e impressoes. Tudo o que ocorre em menos de um
milesimo de segundo pode ser percebido pela mente, entao. As
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freqiiencias mais altas de Hod sao as nossas impressoes mats

rapidas. Olhando pela escala temporal de Hod, urn minuto e

feito de milhares desses flashes.

£ possivel aumentar a sensibilidade para a percepcao que

encurta o tempo a vontade, Isso pode ser feito artificialmente

com o LSD, por exemplo, mas nao apenas isso e" ilegal, nunif

sentido espiritual, como e perigoso, da mesma forma que eolocar

num velho carro, combustivel de um foguete espacial. O certo e

adquirir essa consciencia pelo cultivo inteligente e natural Para

os que praticam essa especie de disciplina espiritual, o fenome-

no valorizado pelo cinema — cujos recursos tornam lento o mo-

vimento e o tempo, ou os apressam — e por outras formas de

arte esta ao alcance das maos. Uma hist6ria ilustra bem o caso:

um anjo apareceu a um homem, uma noite. Assustado com a

apariQao, ele quebrou um jarro de agua que estava em sua oabe-

ceira. O incidente foi esquecido e o anjo levou-o ate o reino di-

vino, aos pes do proprio Deus. Depois de ver todas as maravilhas

celestes, o anjo o conduziu de volta a sua cama, no instante em

que o jarro de agua acabara de se quebrar ao seu lado.

Netzah 'je a respiraeao, isto e, um ciclo completo relacio-

,

nando o mundo interno e o extemo.j O corpo esta cheid de re-

logios, cada um dos quais tern seu ritmo proprio, o principal

deles sendo o coragao, mas isso nao se relaciona diretamente

com o mundo la fora. A respiragao sim, e seu ritmo tern muito

a ver com o mundo interno e externo. Isso permite uma visao

unica, uma vez que revela um relacionamento correspondente. Um
momento de medo demonstra sua reciproca reagao. Atraves de

uma respiraeao, em dado momento, toda a situagao e assimilada

por milhares de impressoes que fluem para a faculdade Hod. jAo

fim da mesma respiraeao essas impressoes ja foram analisadas e

o sistema autonomo de Netzah ja ajustou o organismo para cor-

rer ou lutar.

Qualquer pessoa sob o encantamento do amor sabe muito

bem das mudangas, de momento a momento, operadas no hu-

mor e no metabolismo. O relacionamento e medido em respi-

racoes, curtas ou longas, e a sequencia se alonga ate a respi-

raeao climax do orgasmo. Essa ligacao com a mente instintiva

estabelece conexao com a natureza, e as vezes uma bela visao

simplesmente suprime a respiraeao. Num recanto de bosque, ao

por do sol e sob o efeito da brisa, pode ocorrer uma pausa, como
a sistole e a diastole da natureza momentaneamente interrom-

pida. Netzah )e o relogio da respiraeao medindo nao o instante

de Hod'.mas momentos completosj Estas nao sao apenas impres-

soes mas toda uma situagao, seja o estimulo uma maravilhoisa

paisagem ou um primeiro beijo. ov* p^k ^t^^^c^ry ,f\x

f

v
Tepheretje a essencia do. tempo.

;
Para o homem e o ciclo

do Sol atraves do dia, a caminho da noite. Para um inseto como
a efemerida, criatura que so vive algumas noras, um dia e uma
vida inteira. Para a biosfera, um ano, a roda completa das esta-

coes, nao passa talvez de um dia. Para a Terra, um dia e talvez

muitas decadas, uma rotacao em seu eixo talvez seja a mais curta

das impressoes registraveis; e para o Sol, a mare de radiagao e

o tempo decorrido enlre a era tropical de uma nova glaciacao

nao deve ser muito mais que uma respiragao para nos.j Tepheret

e a placa do nosso microscopio cosmico e seja la o que for que

ponhamos la, para nosso exame particular, e para essa entidade

como uma noite e um dia. Um ciclo de 24 horas e o espelho

de nossa vida. Nosso despertar e um nascimento, nosso cresci-

mento e a manha, meio-dia e a juventude, a tarde e nossa ma-
turidade e a noite nossa aposentadoria, com a morte, represen-

tada pelo sono, completando o ciclo.

Gevura e uma vida. No homem, esta relacionado com o
aspecto emocional de seu ser. E o sentimento da vida. Alguns
grandes pintores retratistas usaram essa faculdade para captar

em seus quadros o conjunto da existdncia do homem. Rembrandt
e mais do que fidelidade a realidade. £ a natureza essencial, so-

mada a impressoes e momentos. E a soma total de uma con-
duta, de atitudes, de feitos. Em seus auto-retratos ele pos sua
propria existencia, seu amargor, sua curiosidade, seu amor. Aqui
estao os elementos que diferenciam realmente um homem do
outro. Algu6m pode ser parecido, nos minimos detalhes, a um
seu irmao gemeo mas depois de uma vida longamente vivida,
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composites especiais e particulates mostram uma diferen^a. Ge-

vura e uma vida. Para muitos de nos e a apreciacao temporal

de um limite superior. Na morte de um parente querido, a ver-

dadeira aflicao dura menos do que se imagina. A presenca da-

quela pessoa e depressa esquecida, nao por falta de afeto mas
porque a vida se esvai e modifica, e nosso proprio corpo morre

a cada momento. Mesmo para uma viuva, se ela nao se retirar

para cultivar as memorias do morto, o mais provavel e ela

voltar a casar-se algum tempo depois, para preencher seus ul-

timos anos. Esse e o sentido da vida, o primeiro e o ultimo sus-

piro intercalados por impressoes, vistas na tela de Yesod. Ge-

vura procura a companhia de Tepheret e Hesed, a triade da

autoconscieneia, e a medida que os anos se acumulam assim

tambem aumenta o estado de percepcao do reino nao-fisico e

seu tempo que nao pertencem a este mundo, Gevura e Helsed.

sao os anjos que guardam os jardins do eden. E possivel entrar

no paraiso mesmo durante a curta permanencia neste mundo
de acao e materia. Nesse sentido o homem e uma excecao entre

os seres vivos, uma vez que, a partir de sua mocidade, ele pode

crescer dentro de si proprio, colocando-se sobre as limitacoes

de seu corpo. Aqui ele abandona a lei fisica da casualidade e se

aproxima da do destine Se ele pode ascender pela coluna cen-

tral, ele se torna consciente sob a protecao do destino. I

Hesed e a expansao do tempo, em contraste com a con-

tra?ao e a diferenciagao do tempo, em Gevura. Nessa Sefira e

o poder que se alonga alem da vida de um individuo. Em
termos fisicos e a sobrevida das especies. Nessa Sefira estao

todos os homens, de toda idade e de todos os tempos. Aqui

esta a dinamica que se oculta atras da explosao populacional,

com milhoes e milhoes de mortos, bem como a pequena mino-

ria que herdou a Terra. Hesed e o grande impulso da ra?a hu-

mana espalhando-se pelo planeta desde suas origens primitivas.

E uma grande escala de tempo, abrangendo um milhao, ou mais,

de anos. Todos os que participam desse nivel de tempo e pelo

menos um historiador, pelo menos um grande professor fun-

dando uma civilizagao. Essa e a dimensao que percebemos,
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quando vemos a Acropole ou as piramides; e mais, e o per-

cebimento de incontaveis vidas em forma?ao, edifkando um
ser eonhecido como homem ou, em linguagem cabalistica, Adao.

Daat e unico. Ele ocupa no eixo central da consciencia

um lugar de destaque. Enquanto o Sefirot das colunas externas

define funcoes, o das centrais concernem a percepgao da cria-

tura. Daat e a porta para a intemporalidade, na medida em
que permite o fluxo para cima, na direcao de Kether. Esse fe-

nomeno nao e o mesmo daquelas recorda?6es de periodos "fora

do tempo" comuns quando se ama, mas aquele comum as expe-

riencias religiosas, em rela^ao as quais nao se pode opor o
tempo cronologico marcado pelos relogios. Nem o percebimen-
to de uma vida inteira num instante, ou a recordacao detalhada
de um periodo de tempo passado sao da mesma ordem. Daat
e a

.

beira de um estado onde o tempo nao existe./

Binah e a natureza, em termos fisicos. Em sua escala tem-
poral estao todas as coisas existentes na vida organica. Ele
vem da primeira celula molecular viva e termina no ultimo sus-

piro de vida da ultima criatura viva deste planeta. E, para nos,

este lado da eternidade. Nossos museus estao cheios de ossos e

conchas de seres mortos ha muitos seculos, dos quais pouco sa-

bemos, e no entanto podemos apreciar os impulsos primitivos

dessas trilobitas e desses dinossauros, Podemos olhar atraves de
um grande periodo de tempo e ver a evolugao das plantas, dos
insetos, dos animais. Ainda agora podemos ver uma pegada feita

na pedra ha 20 milhoes de anos, um sinal de vida perdido na
noite dos tempos. Binah e a mae natureza, o receptaculo do
impulso criador. Ela e a geradora dos prototipos, a delineadora

de criaturas e plantas que revestem a Terra, ou que a cobri-

ram num periodo particular. Para um homem, a triade Binah,

Hochma e Tepheret $ seu destino — com o conhecimento de

Daat ele pode abrir a porta do divino e fugir a roda da exis-

tencia.

O tempo de Hochma em sua escala e o planeta. Para um
homem, ele esta muito recuado no tempo, e no entanto e pos-

sivel perceber dele, em visoes momentaneas, o que sera a medida
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de tempo para a Terra. Pedacos de rocha, amostras lunares,

a periodicidade dos planetas e os grandes ciclos do Sol, tudo

o que a Terra perceberia se ela fosse consciente pode ser visto

em Hochma. Com sua atmosfera semelhante a urn imenso pro-

toplasma, nada se parece mais a uma celula que nosso planeta.

A Terra, se e viva, e relativamente jovem, e o homem sabe por

deducao e especulacao que em relagao a Via Lactea o sistema

solar equivale a um ser de meia-idade, ou menos que isso. Essas

coisas perdem significacao para o homem, tal a desproporcao

de tempo em relacao a escala humana. Basta lembrar que a

galaxia de Andromeda que o homem ve hoje com seus teles-

copios e um cenario que existiu ha muitos milhoes de anos

atras, e que so agora chegou as lentes dos observatorios. Nosso

planeta e, para nos, o Hochma do nosso tempo, o pai da na-

tureza e de suas especies. Nao e, nao obstante sua longa vida

passada e futura, a eternidade, embora assim possa parecer aos

nossos olhos limitados. E se o homem pode, como muitas reli-

gioes afirmam, existir apos a morte fisica, e em alguns casos

retornar a Terra num periodo de sua escolha, isso so sera pos-

sivel depois que ele subir a coluna da consciencia, tarefa unica

e rara entre milhoes de existencias humanas.

Kether e a coroa. Em si ela e intemporal. Atras e acima

ela nao e sequer intemporal. De sua Sefira sai aquilo que e

manifesto no tempo. E tempo e movimento. Atras do movi-

mento ha imobilidade, permanencia. Atras disso, o nada. Kether

6 a coroa, portao pelo qual e possivel sair ate da eternidade,

Em relacao aos quatro mundos, cada arvore e Sefirot tern

seu tempo proprio, embora para os mundos inferiores isso seja

incomensuravel, o mundo superior nao sendo mais do que uma
possibilidade, como nossa visao da vida antes do nascimento ou

apos a morte. E impossivel explicar o tempo de nosso mundo
em termos de outro mundo, mas isso nao nos impede de expe-

rimenta-lo, ou negar a realidade do miraculoso, quando os rei-

nos superiores se manifestam em nosso nivel de existencia.

164

PLANETA TERRA:

UMA ESPECULACAO

A..gora nos movimentamos do homem para o cosmos da Ter-

ra e, usando a arvore, agora como um telescopio, examinamos
e especulamos a respeito de uma vasta ordem de seres dife-

rentes de nos. Num velho sistema filosofico chamado doutrina

dos cosmos, os varios niveis do universo sao divididos numa
toda mulher tern essa posibilidade, e para aqueles que nao vi-

hierarquia de ordens. Nesse, mundos diferentes sao colocados

em relacao a outros, numa cadeia infinita. Assim se inclui o

homem no cosmos da natureza (cosmos significa ordem), o
qual, por sua vez se inclui no cosmos terrestre do corpo pla-

netario. A Terra e, ela mesma, parte de um sistema planeta-

rio que esta envolvido pelo nivel seguinte do universo, o do
Sol. Todas as estrelas sao contidas, por seu lado, no cosmos
da nebulosa conhecida sob o nome de Via Lactea. Alem dos

cosmos das galaxias nos apenas podemos conjeturar.

Definindo a hierarquia dos cosmos podemos, colocando a

Terra em nosso telescopio, ou Tepheret em nosso telescopio

cabalistico, ver o que compoe nosso planeta, o qual e mais que
mera bola solida composta de coberturas de agua, ar, radiacao

e vida.
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O PLANETA TERRA (notas especulativas)

Comegando em Malcut vemos o chao da Terra com seus

quatro elementos ou varios estados da materia. Ele e composto

dos elementos conhecidos da ciencia e dos que ela ainda vai

descobrir. £ o mundo que aprendemos estudando geografia,

geologia, mas nao e a Terra verdadeira, como o corpo de Cristo

tirado inerte da eruz era tampouco o proprio homem. Cada Se-

fira e um nivel de atividade, nao apenas um objeto astrono-

mico. Um homem em meditagao pode parecer um ocioso. Mas
como o Buda sentado sob a arvore Bohdi, sua aparente inacao

esconde a atividade cosmica da mais profunda ilumina?ao.

A Lua e Yesod e, como ja foi dito, pode ser comparada

a um pendulo gigante que cria o ritmo das mares nao apenas

nos oceanos terrestres, mas em todas as substantias fluidicas da

superficie da Terra, inclusive o povo. Em sua conexao com
Hod, ou atuando nesse contexto, Yesod para a Terra e o mo-

vimento ritmico e regular, seja ele a rotina da fome e do sono,

seja todo e qualquer ciclo e periodo que conhecemos.

Hod para a Terra e a humanidade. O homem e o proces-

so voluntario da Terra. A humanidade esta dividida, como nos-

sos sentidos, nas mais variadas funcoes. Ha muitas divisoes teo-

ricas mas nos apresentaremos apenas tres. Baseado na tipolo-

gia, o homem sabe que sua especie se divide, a grosso modo,

em instintivos, emocionais e intelectuais. O grupo instintivo li-

ga-se a a?ao, inclina-se para o trabalho. Esse grupo e majori-

tario e seus membros podem se aplicar a uma infinidade de

atividades. O setor emocional e mais raro, sendo considerados

seus membros como os coragoes da humanidade, Sao os recep-

tores e criadores do humor. Tais homens aparecem nos movi-

mentos religiosos e artisticos, embora possam aparecer como
lideres em tempo de guerra, ou atuar como estimuladores em
tempos de paz. Sao os poetas, os artistas em geral, os homens

que revelam a beleza em meio a vulgaridade. A emo^ao e vital

para o mundo, Se ela nao existisse o homem nao seria humano,

e a Terra seria varrida permaner-emente pelas guerras. Se nao

fosse pelo amor do belo, do bom e do verdadeiro, nao haveria

civilizacao.
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O setor intelectual da humanidade e ainda menor. Ele nao

inclui o filosofo universitario ou o pensador de bar que perse-

gue a notoriedade e sonha com a sabedoria. O circulo intelectual

reune um grupo pequeno e seleto de pensadores originais os

quais mudam, vagarosamente, os ruraos da humanidade. Esses

homens refinam o mundo, com seu trabalho. Com sua ativida-

de, eles instilam na Terra um maior conhecimento em relacao

a si mesma. Quanto mais sensiveis os homens, maior sera a

percepcao geral, de tal modo que a acumulacao de conheci-

mentos, embora importante, nada seja ao lado daquela outra

sabedoria que esse pequeno grupo promove. Para o planeta,

a evolucao da humanidade e vital A sobrevivencia do homem
e tambem problema da Terra. Porque eie e o mais delicado e

sutil dos seres que a habitam. A inteligencia da Terra € maior

que a inteligencia dos homens, e verdade, e com o advento de

uma consciencia global, uma nova era da autoconsciencia da

Terra comecou.

Netzah e vida organica. Para a Terra e a volta das esta-

coes, sao os ciclos naturais, Milhoes de geracoes de plantas e

animais cobriram sempre a superfieie da Terra, o que nao ocor-

reu a Lua. A natureza absorve o fluxo da energia ativa proce-

dente do Hesed solar e cria, com o Tepheret da Terra, a triade

da evolucao organica. O crescente conhecimento tecnologico do

homem estimula alguns tipos de plantas e animais e elimina

outros. Isso pode ser comparado ao individuo que controla seu

metabolismo, pesando-se todos os dias e se impondo uma dieta

eficaz. Claro que excessos podem ocorrer, como em tudo na

vida, e o proprio homem pode acabar poluindo seu planeta

com os mais variados produtos — inclusive os antibioticos. Mas
isso pode ser corrigido, embora nao indefinidamente. Um ho-

mem que planta um pomar para encantar seu neto e parte dos

caminhos de Hod e Netzah. Aqui o homem esta em unissono

com a natureza, exercendo controle sobre o mundo natural que

o cerca. Em equilibrio, um meio agradavel e fertil; em dese-

quilibrio, uma favela e alimentos tratados quimicamente.
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A deusa de Netzah e Venus, e para a Terra ela veste

seus enCantos de graca e de seducao, mudando sua moda a

cada eslacao, com plantas, animais e o homem se mostrando

da melhor maneira, numa especie de corte infinita. O amor
natural esta em Netzah e, como dizem as velhas cangoes, o

amor faz o mundo girar. Tao significativo quanto qualquer

cliche, essa e a definicao de Netzah-eternidade, isto e, da repe-

ticao infindavel. A primavera sempre se segue ao inverno, os

passaros vem e vao na mesma epoca do ano, as chuvas caem
na estacao certa, os frutos amadurecem e as folhas caem cada

outono. Esse e para a Terra um processo repetitive Enquanto

isso milhoes de vidas desabrocham, crescem e fenecem, e essa

e a pele do planeta. Atraves dessa pelicula de cerca de dez

quilometros de espessura, do fundo dos oceanos aos mais ele-

vados picos, fluem os elementos, crescem para a vida em um
estado mais alem do mero solido, do liquido, do gasoso e do

irradiante. Assim como Hod e a extensao da sensibilidade do
planeta, tambem Netzah tern fungao e e a de dar nao apenas

uma estranha e exotica beleza ao planeta mas de fazS-lo vi-

brante com a vida natural da biosfera.

Tepheret e a propria Terra. £ o comego; foco de todo

Sepheret, exceto Malcut. Essa criatura e muito maior que a

bola de pedra em que pisamos. Ela contem o Sol Hesed, em
sua natureza radiante, embora o que ele irradia nao conheca-

mos ate que o olhemos do fundo do espago. Ele tem o aspecto

comum dos corpos celestes mas sem duvida participa da subs-

tancia e da energia de distantes estrelas. Nada no universo fi-

sico existe no vazio. O espaco esta cheio de gases sutis, de

particulas que se movem, de ventos de radiacoes, e mesmo de

fragmenlos de ferro solido. A Terra, como o homem, nao e

uma ilha, e parte da arvore da vida e como tal participa da

organizacao solar, a fungao sefirotica. O que isso e, fica para

outro estudo. O Tepheret de nosso planeta e a beleza dessa

arvore. Muito diferente de Marte ou de Jupiter, sua imagem
no ceu, segundo sabemos por fotografias, e de tirar o f61ego.

Para nos as criaturas terrestres tambem sao belas mas nao ha
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duvida sobre o fato de que, se ha vida em Marte, o Tepheret

de seu proprio planeta lhes ha de parecer igualmente bonito.

O Tepheret tem conexoes diretas com Gevura e Hod, e sua

triade pode ser vista na hist6ria do homem. Em termos huma-
nos aqui estao os julgamentos e emocoes exteriores, estirnula-

dos pela influencia de Gevura ou dos planetas de Hod, ou

da humanidade. De modo proprio, a influencia de Gevura po-

de provocar um renascimento, e em conjunto com outras con-

dicoes um movimento religioso, ou industrial, ou uraa revo-

lucao de inspiracao politica. A interacao de Hod, Gevura e

Tepheret (dependendo de qual e ativo, qual e passivo e con-

dicionante) produzira uma era de personalidade singular. Essa

e a humanidade reagindo aos julgamentos da Terra e, como
um individuo, seus refiexos externos revelam seus humores. To-

dos reconhecem que as duas guerras mundiais foram as mais

terriveis.

Gevura e os demais planetas. Do ponto de vista da Terra

os planetas formam uma sucessao de orbitas, cada uma delas

com suas caracteristicas, Numa escala planetaria, aquele e um
cosmos que contem a Terra. Num tempo planetario, as orbitas

sao espiraladas, uma dentro da outra como uma espinha lumi-

nosa descrevendo os movimentos em torno de um Sol em mo-
vimento. Isso mostra o sistema solar como um circulo de fogo

em torno da galaxia. Na arvore, os planetas agem como um
julgamento exterior emocional da Terra. Um estranho conceito

para nos, mas como ja se disse a Historia da humanidade da-nos

uma explicacao para os humores da Terra, de modo que se

olhamos o rosto humano como as feicoes do rosto de Hod,
vemos que ele as vezes se torna zangado, e as vezes ate sorri

estranhamente.

O Sol se senta na Sephira de Hesed. Recebendo energia

diretamente da galaxia-Hochma, ele tambem absorve as ema-

nacoes do relampago, que e de Daat. Daat pode ser visto (e

aqui estamos especulando) como o conhecimento do inteiro

sistema solar, O Sol e apenas o foco da organizacao, seu cor-

po o nucleo. No Sol fluem e sopram energias provenientes do
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campo galatico. O Sol tambem reeolhc, com mi toffl, |

poeira do cosmos, o qual convene por fricg&O QUOltAI I B) ri

diacao, mas de uma freqiiencia mais baixa em relacao .1 mi:,

sao galatica. Isso e visto elevando-se para o espa$0, dl OOroi

solar, e e detido pelos planetas que, com suas 6rbitas WCtTlfrn

energia e substantias, cada um deles com suas exigence:. pt6

prias. Aqui estao Hesed e Gevura trabalhando na expans&O do

Sol e nas contra^oes planetarias. Nossa Terra, em 'I'cphcrct,

nessa arvore, circulando milhoes de vezes em torno do Sol,

enquanto este caminha pela galaxia, seleciona o que pode apa-

nhar, com a natureza ou Netzah jazendo logo abaixo de Hesed,

fixando no seu estdmago vegetal ou animal, o alimento do Sol.

Isso tem variado em funcao dos milenios e a natureza se adapta

a realidade, criando novas especies ou modificando as antigas

a fim de aceitar as mudancas qualitativas e quantitativas. Esse

ponto e bem ilustrado pelo proprio ano solar pelo fato de que

cada flor tem seu lugar e sua epoca para fiorescer e nada fara

que ela se entreabra fora de seu periodo. Cada desabrochar tem

a sua cor, e nos sabemos cientificamente que a cor que vemos,

o amarelo e o vermelho, ou qualquer outra, sao cores rejeita-

das, tendo o resto sido absorvido. Isso indica que certas plan-

tas retem certas ondas da radia?ao solar. Durante muito tem-

po isso e funcao da triade Tepheret, Netzah e Hesed, criadora

de plantas, peixes, insetos, dinossauros, e entao mamiferos, ludo

para absorver mais radiacao de Hesed. O homem encontra-se

numa posigao estranha, parte animal, parte planta, relacionan-

do-se com a coluna central da consciencia, e assim conduzindo

a evolucao geral. Isso, no entanto, e sua escolha individual.

Sobre a triade Hesed, Tepheret e Hochma so podemos
conjeturar. De Hochma, a Via Lactea, vem o mais sutil da
radiacao cosmica. Essas finas particulas de energia penetrant

a Terra externa e a interna, e sua chegada e vital para o pla-

neta e sua vida, dadas as mutacoes at6micas, quimicas e orga-

nicas que provocam. Sem duvida, o mais alto campo de forca

rarefeita da galaxia esta tambem aqui, do qual o equivalente

de Hochma no homem, na dinamica potencia da sabedoria que
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pode mudar o curso de uma vida. Para a Terra, Hochma e

talvez a infinita onipotencia da Via Lactea, a qual e progeni-

tora de sua existencia. Ha grandes poderes na triade da Terra,

do Sol e da galaxia, com Hochma nutrindo Hesed e Tepheret

no nivel criativo do universo psiquico.

O Sol e um ponto de intercambio entre a forga e a for-

ma. E a maior e mais obvia evidencia, para o homem comum,
da acao cosmica. Aqui esta Hesed em sua abundancia e incan-

descencia, e a materia espalhando-se em todas as direcoes. O
Sol nao pode ser sequer olhado sem lentes escuras, tal sua

potencia. Sem seu impulso vital, a vida organica na Terra de-

sapareceria. O mais representative exemplo do mundo estelar

de Binah, o Sol e a manifestagao dinamica de Hesed, direta-

mente submetido a for$a superior da Via Lactea de Hochma.

Daat, essa misteriosa Sefira do conhecimento, nao pode

ser mais que uma convidada ocasional nessas especulagoes. Ja-

zendo no eixo da consciencia ela alinha com a vontade do Cria-

dor. Isso nos ensina alguma coisa sobre sua natureza. Coloca-

da no centro da triade Hochma, Binah, Tepheret, ela parece

ser a consciencia cosmica do sistema solar, Aqui esta, talvez,

o conhecimento inerente da Terra, de sua origem. Situada sob

a mae e o pai supernos ela pode ser o ponto de concepcao do

sistema solar, a Terra como um orgao vital no orgarasmo cos-

mico. Em Daat, sob a vontade do Absoluto, as forces pas-

sivas e ativas, trabalhando atraves do universo da acao e dos

elementos, geram movimento, ou tempo, e a imobilidade recep-

tiva do espago, da qual emergem os varios mundos que exa-

minamos. Acima de tudo isso, como o apice da divina triade,

mora Kether, a coroa, que descendo atraves de Sefirot passa

eventualmente por Malcut, a ponte, escondido entre os ele-

mentos virgens do universo. Aqui ela espera pelo noivo que

chega, para voltar pelo caminho da lenta evolu?ao, ou direta-

mente para o alto, atraves da coluna do equilibrio.
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HOMEM

losso estudo sobre a arvore da vida nos trouxe agora a um
estagio de familiaridade com os termos usados, e atraves dos

exemplos examinados a uma certa ideia de como ela funciona.

Saber tudo isso pode ser satisfatorio, do ponto de vista da cul-

tura geral e ja podemos seguir examinando cada coisa sob o

Sol, para sempre, embora nunca cheguemos a algum verdadeiro

entendimento. Esse nao e o alvo da arvore. Como seu nome
diz, ela precisa estar enraizada na vida. Nenhuma arvore e com-

pleta sem Kether descendo ate Malcut. Se o relampago nao
encontra o chao, simplesmente nao ha arvore, o Ceu nao se

manifesta na Terra. E funcao do homem fazer com que isso

acontega.

O homem e uma arvore da vida completa. Nele esta o

potencial para sua realizagao integral. Embora em seu estado

normal ele meramente exista, o Sefirot esta presente com a

maioria dos seus caminhos e triades. Essa e nossa posicao. Va-
mos entao rever a situacao, antes de verificarmos o que se

pode fazer para trazer a coroa ao reino.

Observamos durante nosso estudo que no caso do ho-
mem a coluna passiva e o receptor, nao apenas para o Sephirot
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interior mas tambem para os aspectos externos de urn faoraem.
Atraves de Binah, Gevura e Hod, ele percebe a forma do mun-
do, enquanto o Sefirot interior — Hochma, Hesed e Netzah —
define a medula din&mica, a qual, embora poucas vezes vista,
dirige nosso ser. Esses aspectos internos e externos sao os po-
los ativo e passivo que a coluna do equilibrio mantem balan-
ceados, alem de nos dar consciencia. Isso tudo ocorre atraves
de quatro divisoes no homem, representadas pelos niveis assia-
tico, yetziratico, briatico e atziluthico da arvore; em termos mais
humanos, os aspectos fisicos, emocionais, intelectuais e espiri-
tuais da sua natureza-

O piano fisico e definido pela triade Netzah, Hod e Mal-
cut, com Yesod em seu centre E as subtriades Hod, Yesod e
Malcut, as impressoes externas; Yesod, Netzah e Malcut, as
impressoes internas; Hod, Netzah e Tepheret, a alma animal
ou inteligente; Gevura, Hod e Tepheret, a dos julgamentos pes-
soais, com a natureza das emocoes externas; Tepheret, Hesed e
Netzah, os paralelos humanos da emocao interior, o eu, o instin-
to; e Gevura, Hesed c Tepheret, o comeco da autoconsciSncia,
aquilo que se desenvolve no ser humano. Esta ultima e o co-
medo da evolucao para o homem. Com seus caminhos ele pode
possuir determinacao e conhecer a caridade, fazendo julgamen-
to equilibrado e recebendo incentivo de origens muito ocultas.
Com sua natureza essencial no ponto de encontro de tantos
caminhos e junto ao eixo da consciencia, sua percepcao no rei-

no invisivel da emocao e cultivada, e uma porta para o mun-
do superior da verdadeira inteligSncia lhe e aberta.

O que normalmente consideramos como intelecto e de fato
Hod. Na vida, o uso das palavras, nosso arquivo de memorias
e as imagens da vida armazenadas em Yesod, tudo contribui
para o que se chama mente. Muitos psicologos clinicos atuam
nessa area, a qua! e estritamente mecanica. As estatisticas, os
testes psicologicos e tudo o mais que se usa nos laboratories
especializados demonstram o mecanicismo da mente inferior
centrada em Yesod. Toda tentativa de analisar arte, pensamen-
to criativo, extase mistico, tem falhado miseravelmente nas maos

Mundo Interior

O HOMEM

174



desses tecnicos, especialmente quando os que conduzem essas

experiencias nao aceitam conclusoes fora da racionalidade, ou
as consideram aberracoes. Experimentos em ratos e em gru-

pos humanos provam a adaptacao animal aos padroes sociais,

mas quando se chega a analise individual o trabalho exige um
psicologo intuitivo e bem treinado, ou melhor ainda, um artis-

ta como Rembrandt, ou um escritor como Tolstoi, para falar

adequadamente da intima natureza de alguem.

O intelecto real e raro. Milhares de livros foram escritos

e conferencias foram feitas sobre mil assuntos, todos com sa-

bor intelectual, mas nesse caso todos pertencem a Hod, a Sefi-

ra do aprendizado, e escolaridade naq e intelecto. O intelecto

exterior e Binah — compreensao. Esse e o resultado de pro-

funda e lohga ponderacao, embora esse efeito possa resul-

tar de um relampago interior, com a ajuda de Hochma —
a sabedoria. A triade formada pelo intelecto externo, pela emo-

cao externa e pela natureza essencial produz julgament0s impes-

soais, enquanto do outro lado da arvore, o intelecto interior; a

emocao interior e a natureza essencial criarao uma visao pro-

porcionada a poucos homens. Os caminhos dessas triades dos

dois lados explicam-se por si, com um ligeiro estudo,' A trfade

externa e a definicao, em forma emocional, das conclusoes. ti-

radas por Binah para Tepheret; e a interna, a inspiragao rece-'

bida por Tepheret, derivada da iluminacao de Hochma em eon-

jungao com Hesed. ,• ; ,'"*.
;

Da triade central formada pelos intelectos internos t exter-;

nos, e pela natureza essencial, pouco se pode dizer fa-base da^

experiencia pessoal. Essa e a triade da consciencia cosmica, isto..

e, uma visao objetiva do universo tal como ele e. Camiriho abai-

xo de Binah para Tepheret e a lei e a retidao, e descendo para

a outra, para Hochma, e a iluminacao e o reconhecimento. Em
cima ha o caminho Binah-Hochma com os principles do ini-

ciador e do receptor. Conhecimento e perda do eu na vastidao

do vazio cosmico, manifesta-se no centro desse triangulo do
espfrito. Esse e o mundo da criaQao. Se um homem consegue
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acesso a esse reino, ele esta se preparando ainda para passar
atraves de Daat ao reino superno das emana?5es.

Acima do nivel intelectual de um homem esta a triade
divina. Aqui esta o mundo casual sempre existindo, embora
oculto. Aqui tambem temos a presenga do Absoluto, na coroa
da coluna da consciencia. Situado no apice da triade da mae s
do pai, Kether e o ponto de entrada para o universo relativo
da vontade do Absolute, que passando pelo espirito, depois
pela alma, entra no organismo fisico composto dos quatro e!e-
mentos de Malcut. Essa criatura extraordinaria e o homem —
isto e, voce.
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AMETA

ode-se perguntar qual a finalidade de todo esse ensinamen-

to. O que e que se deseja com ele? Para todos aqueles que
pensam um pouco, a vida e uma situacao de aprendizagem, Os
inteligentes aceitam isso logo e nao repetem agressoes a lei,

seja ela humana ou natural. Muitas pessoas tornam contato com
a lei espiritual atraves da educa?ao ou no contato com o meio
social mas isso e mera imitacao e exteriorizacao, a casca de

alguma coisa mais profunda, de ha muito esquecida. Isso pode
ser dito de todas as religioes, as quais so conservam a letra

da lei, Para qualquer um que deseje progredir alem da mera
pratica exterior ensinada por seus pais, sera preciso olhar atra-

ves de sua tradicao particular para ver que ha um conteudo

profundo em todas as religioes. Isso geralmente mostra cami-

nhos muito claros em meio aos problemas da vida.

Parece que da concepgao ao nascimento descemos ao rei-

no fisico e com a passagem do tempo voltamos com a morte

a outro reino. No entanto, nao se segue que cres?amos como
individuos, embora nossos corpos crescam e amadurecam no

que concerne a natureza, uma vez que a ela interessam apenas

propositos planetarios. Para nos, como individuos, temos uma
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opcao. Podemos trilhar a senda biologica, preenchendo os re-

quisites org^nicos para a transmissao da vida, para depois

encontrar a morte, como aqueles insetos que so vivem algumas
horas. Ou, entao, podemos crescer como almas. Todo homem e

toda mulher tern essa possibilidade, e para aqueles que nao vi-

vem isso so e possivel especular nas varias formas tradicionais,

inclusive pensando que renascerao infinitamente. Para aqueles,

entretanto, que desejam crescer interiormente, o aprendizado

permitido pela vida pode tornar-se faseinante.

Qualquer que perceba que todo aprendizado nao esta ne-

cessariamente relacionado eom o ego, com posicao, com pos-

ses, rapidamente reconhece sua propria posigao pessoal, a _qua!

e um reflexo do seu estado mais intimo, lEles perceberao tam-

bem seja la o que for que aconteca, embora pareca bom ou
mau a primeira vista, e para seu proprio beneficio. Tendo-se

desiludido do carater meramente acidental das coisas, essas pes-

soas depararao com o problema do destino e com a limitacao

de cada um, o que e ilusorio. Desse ponto em diante e possivel

a libertacao das leis gerais que governam a mente do homem.
Desenvolvendo-se a si proprio e aceitando a vontade do Absolu-

te, e possivel mover-se na vida vendo tudo atraves do vasto

drama cosmico no qual o observador e ator. A grande diferen-

ca e que ele conhece seu papel e pode ver o que fara em qual-

quer circunstancia. A essa altura ele toma cada vez mais con-

tato com seu espirito, Aqui ele pode ser escolhido para uma
tarefa particular. Isso e o destino. Enquanto desempenha sua

tarefa cosmica, sob a vontade do Absoluto, talvez para as de-

mais pessoas, ou para o proprio planeta, ele esteja, como conta

a historia de Aladim, dentro da camara de cobre ou de prata,

ou mesmo na de ouro, o que equivale a brilhante inteligencia

cosmica. Agora ele pode ver o processo criador atraves das for-

mas que modelam o universo fisico. Alem disso jaz a ultima sala

de sua alma, onde esta a lampada magica, e quern, como uma
crianca, nao deseja alcangar esse tesouro?

Esse e o uso mais pratico da arvore. Alem dos demais

estudos, relacionados com organismos e organizacoes, alguns dos
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quais vimos, precisamos refletir nessas relacoes com nosso pro-

prio mundo interior, e suas aplicagoes com nossa vida.

Todo homem comeca, ao nascer, num grande triangulo

baixo de Hod, Netzah, Malcut, com Yesod no meio. No entan-

to, centrados em Yesod ha tres triades menores, e essas, depen-

dendo de sua dnfase particular no homem, manifestam-se atra-

ves da atividade predominante das partes anteriores, postcric^-

res ou medias do cerebro, situando o homem numa das grandes

divisoes da humanidade, dirigidas pelo coracao, pelo cerebro

ou pelas visceras. Como ja dissemos quando falamos da Terra,

a vasta maioria das pessoas e instintiva, e e preciso ficar bem
claro que os termos intelectual, emocional e instintivo sao usa-

dos como no cotidiano, relacionados com o fundo fisico da

triade maior, Assim um homem com a predominancia do trian-

gulo de Hod,j Yesod e Malcut e o que comumente chamamos
um intelectual, isto e, aquele que trabalha principalmente com
o cerebro. Quando a enfase e dada em Netzah, Yesod e Malcut,

e o corpo que prevalece e o homem e instintivo, obviamente.

A pessoa Hod, Netzah, Yesod, e emocional, tendendo a reagir

sempre com os sentimentos. Nenhuma dessas classes e superior

a outra, Todas se relacionam com o resto da arvore. Um ho-

mem pode ter um potencial de um grande pensador, de um
poeta, de um explorador de lugares inacessiveis, mas se ele nao

esta espiritualmente desperto nao passa de um sonhador como
ha milhoes. Esses tipos adormecidos sao definidos como so-

nambulos, ou homens numeros 1, 2 e 3. Eles sao absolutamen-

te parecidos uns com os outros, em seu nivel.

No instante em que um homem comeca a estar conscio

de si proprio, ele penetra na triade superior de Hodi Netzah

e Tepheret.) Desse ponto ele pode, e isso acontece muito frc-

qiientemente, regredir a rotina da vida no mundo yesodico do

ego fisico. Se ele se mantem atento, pode ascender depois a

uma triade ainda mais alta, a de Gevura, Hesed e Tepheret,

isto e> a autoconsciencia. Isso lhe dara novos poderes com os

quais ele alimentara sua alma desperta. A rapidez dessas duas

triades de consciencia alerta e autoconsciencia, centradas em
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sua natureza essencial, sao os sinais do homem que progride,

as quais tern os numeros 4 e 5, respectivamente. Para o homem
que atingiu esse ponto, abrem-se na arvore muitas possibilida-

des. Aqui elas estao na posicao zenite de sua existSncia terre-

na, sendo possi'vel aquele que dispoe delas olhar para fora e

para baixo, para o mundo natural, com clarividencia e cari-

dade, ou para cima, para o sobrenatural, sem ter de abandonar

o mundo material, o universe fisico.

Se, com a ajuda da graca, ele se transforma no homem 6,

podera atingir urn ponto em que pode realizar milagres. Em
termos cristaos tal homem estara na posicao do Filho, em Te-

pheret,) com o Pai em KetherYj e com o Espirito Santo em Daat.

Abehcoado peto Espirito Santo do conhecimento ele pode obter

os mais altos niveis concedidos ao homem e deixar-se absor-

ver no Divino, voltando assim ao lugar de onde procedeu. Esses

sao os grandes da humanidade, ajudando Eva, a alma, e Adao,

o espirito encarnado, a reencontrar o Paraiso e o Ceu.

Essa, portanto, e nossa meta, pois a arvore da vida e a

escada consciente atraves da qual o homem ascende ate seu

Criador. Ele pode subir pela coluna esquerda da completa sub-

missao, ou pela da direita, da completa liberdade. Ambos esses

caminhos exigem grande esforgo e disciplina. O caminho mais

simples e o da coluna central do equilibrio, o qual nao exige

obediencia total ou permissividade, cujos metodos e processos

conhecem, cada qual, seu tipo de tentagoes e dificuldades. A
coluna central e diferente. Sendo antes relacionada com a cons-

ciencia do que com uma fun?ao, um homem pode nela rece-

ber ajuda diretamente do Ceu. Tudo o que se pede e a prati-

ca e um sentido sutil de equilibrio e percebimento. Nao olhan-

do nem para a direita, nem para a esquerda, tal pessoa pode
seguir ambos os caminhos da arvore e subir, passo a passo,

arvore acima, atraves de suas triades central s, usando a pro-

pria vida para preencher suas experiencias internas e externas.

superiores e inferiores, ate que ao completar-se seu tempo pos-

sa regressar ao lar.

HOMEM EVOLUINDO
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A arvore da vida e semelhante ao Aosoluto, ao universo,

ao homem. Suas raizes penetram fundo na Terra e sua copa

toca o ma is alto do Ceu.

O homem, ponto de encontro entre o Ceu e a Terra, e

uma imagem do seu Criador. Uraa completa mas irrealizada

arvore em mimatura, inferior aos anjos, depende dele decidir-se

a subir aos ramos mais aitos por si proprio, e assim obter o

derradeiro fruto.
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